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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka kvinnors och mäns upplevelser av 
missbruk och missbruksbehandling. Vidare har uppsatsen för avsikt att jämföra kvinnors och 
mäns upplevelser för att utröna eventuella skillnader. De frågeställningar som varit 
vägledande berör kvinnorna och männens upplevelser av vägen in i missbruket, bemötandet 
från socialtjänsten och omgivningen samt vilka faktorer som anses betydelsefulla i 
missbruksbehandling. För att besvara syftet och dess frågeställningar har en kvalitativ studie 
genomförts. Sammanlagt har åtta intervjuer utförts med kvinnor och män som genomgår en 
missbruksbehandling. Eftersom studien är jämförande ur ett genusperspektiv har fyra kvinnor 
och fyra män intervjuats. De teoretiska utgångspunkter som använts är: Hirdmans 
genussystem, Beckers avvikande beteendeteori, Holms tankegångar kring modrande, 
Goldbergs teorier om missbruk samt Ravndals forskningssammanställning om 
genusskillnader i drogmissbruk. Resultatet består av en deskriptiv empiri där informanternas 
uttalanden sammanvävts efter analysen av dem. Empirin synliggör att det finns vissa 
skillnader men även vissa likheter mellan kvinnornas och männens upplevelser. En skillnad är 
att kvinnorna genomgående talar om sina barn i motsats till männen. Det finns även skillnader 
i upplevelserna av bemötande från socialtjänsten och omgivningen beroende på könet. 
Informanterna anser även att det är svårare att var kvinna och drogmissbrukare än man. Det 
finns flera likheter i vad som anses som betydelsefulla faktorer i missbruksbehandlingen och 
upplevelsen av densamma. Det som dock blir synligt är kvinnans underordnade position i 
missbrukskretsar vilket bekräftas av både de kvinnliga och manliga informanterna.   
 
Nyckelord: Genus, drogmissbruk, missbruksbehandling  
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Abstract 
 
This essay aims to examine women and men's experiences of drug misuse and drug misuse 
treatment from a gender perspective. Furthermore, the essay’s intention is to compare women 
and men's experiences in order to find any possible differences. The issues that have been 
serving as a guideline concerns woman’s and men’s experiences of the way in to the drug 
misuse, the reception from the social services and surroundings as well as which elements 
they found important in drug misuse treatment. In order to respond to the aim and its issues a 
qualitative study has been implemented. Eight interviews have been carried out in total with 
woman and men that undergo a drug misuse treatment. Since the study is comparing from a 
gender perspective four women and four men have been interviewed. The theoretical starting 
points that have been used are: Hirdman’s gender system, Becker's deviating behaviour 
theory, Holm's trains of thought around mothering, Goldberg’s theories about misuses and 
Randal’s research summary about gender differences in drug misuses. The result endures a 
descriptive empiric where the informant’s statements have been attached after the analysis of 
them. The empiric shows that there are certain differences but also certain resemblances 
between the women's and the men's experiences. One difference is that the women 
consistently speak about their children unlike the men. There were also differences in the 
experiences of reception from the social services as well as the surroundings depending on the 
sexes. There were several resemblances in what was to be regarded as important elements in 
the misuse treatment and the experience of the same. What becomes visible, however, is 
woman's subordinated position in drug misuse circuit that is confirmed by both by the female 
and the male informants. 
 
Keywords:  Gender, drug misuses, drug misuse treatment   
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Förord 
 
Det arbete som har lett fram till föreliggande text har stundtals varit intensivt men mycket 
lärorikt. Uppsatsskrivandet har varit en process som kan liknas vid en resa där vissa dagar 
känts mer inspirerande och berikande än andra. Sammantaget har det dock varit en mycket 
intressant och givande process där höjdpunkterna har varit mötena med de kvinnor och män 
som låtit mig ta del av deras berättelser. Det är många berättelser som har dröjt sig kvar i mitt 
minne. Några av intervjuerna tog mycket längre tid än beräknat vilket jag upplever som 
positivt och en bekräftelse på informanternas vilja att göra sina röster hörda. Det var i 
synnerhet samtalen med kvinnorna som blev långa. Efter utskrifter, analyser och bearbetning 
av samtliga intervjuer är det en hel del material som inte fått plats i denna uppsats. Jag är dock 
väldigt tacksam för de uttömmande svaren. Utan dessa människor hade denna uppsats inte 
kunna skrivas. Jag vill därför sända ett varmt tack till er modiga människor som på ett öppet 
och ärligt sätt låtit mig få en inblick i era liv. Tack! 
 
 
Boden i maj, 
Helena Hansson 
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1. Inledning  
 
Människor har i alla tider använt olika substanser för att uppnå berusning. Varför vissa 
människor väljer att prova droger och varför somliga utvecklar ett drogberoende är en 
omdiskuterad fråga som inte har något entydigt svar. Denna studie handlar om missbruk och 
missbruksbehandling ur ett genusperspektiv. Vidare fokuserar den på kvinnors och mäns 
upplevelser av missbruk och missbruksbehandling. Valet av ämne har dels sin grund i min 
erfarenhet av arbete inom missbrukarvård samt mitt stora intresse för genusfrågor. Min 
erfarenhet inom missbruksvård är främst genom arbete på behandlingshem. Under min 
relativt korta tid inom området har arbetet skett både i blandade grupper, d.v.s. kvinnor och 
män tillsammans, och även i behandling endast för män.  
 
Rapporten Jämställd socialtjänst? (2004) är utformad av socialstyrelsen på uppdrag av 
regeringen för att följa upp, analysera och redovisa könsskillnader på socialtjänstens 
verksamhetsområde. Det var inte förrän på 1980-talet som kvinnors missbruk började 
uppmärksammas och forskas kring. Resultatet av studierna var att kvinnors missbruk krävde 
speciella kunskaper samt att ett könsperspektiv behövde utvecklas. Detta ledde till att 
socialtjänsten ställdes inför nya frågor som handlade om hur kvinnors och mäns olika behov 
skulle tillgodoses på bästa sätt. Numera finns det studier med genusperspektiv inom 
missbruksområdet men det främst kvinnor som studerats vilket betyder att studier om mäns 
specifika behov saknas (Remaeus 2004).
 
Under senare tid har genusperspektivet fått allt mer uppmärksamhet inom missbruksvården.  
Resultatet från flera studier visar även att kvinnors och mäns missbruk skiljer sig åt och  
att de därför behöver olika hjälp. Det är dock inte så enkelt som att en sorts behandling  
alltid hjälper kvinnor medan en annan alltid hjälper männen. Karin Trulsson (2003) är 
forskningsledare på Kvinnoforum och var delaktig i att utveckla missbrukarvården för 
kvinnor under 1990- talet. Hon anser att det är viktigt att missbruksbehandlingen 
vidareutvecklas och att hänsyn tas till att människor är olika individer. Vidare anser  
hon att ska finnas alternativ inom behandlingen som tar hänsyn till olika femininiteter  
och maskuliniteter samt att familjeperspektivet ska finnas för barnens skull.  
 
Ett missbruk av alkohol och/eller andra droger bidrar ofta till konsekvenser som är svåra både 
för individen men också för dennes omgivning. De insatser som samhället ger personer med 
missbruksproblem är mångahanda och beror främst på vilken grad av missbruk det rör sig om.  
Socialtjänsten möter många människor i utsatta situationer, där vissa är relativt väl integrerade 
socialt medan andra är socialt marginaliserad. Det är socialtjänsten och sjukvården som 
tillsammans ansvarar för att vård och behandling ges till personer med missbruksproblem. 
Vården kan utföras av både privata och offentliga huvudmän och metoderna kan se olika ut. 
När det gäller den långsiktiga rehabiliteringen, exempelvis missbruksbehandling eller andra 
stödinsatser, ligger huvudansvaret på socialtjänsten. Sjukvården ansvarar i första hand för 
avgiftning/abstinensbehandling, läkemedelassisterat stöd samt anspråk av psykiatrisk vård. 
(Remaeus 2004).  
 
Det är i dag allt vanligare med separata missbruksbehandlingar för kvinnor och män. Det kan 
dock se tämligen olika ut mellan olika behandlingshem. I vissa fall är det endast gruppterapin 
som är enskild för respektive kön medan måltider, aktiviteter och umgänge i övrigt sker 
gemensamt. På andra behandlingshem förekommer helt enskild behandling vilket innebär att 
kvinnor och män överhuvudtaget inte har någon kontakt sinsemellan. Trots att de är inskrivna 
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på samma behandlingshem bor och lever de helt separata ifrån varandra. Personer med 
missbruksproblematik kan givetvis ha olika bakgrund och erfarenheter men gemensamt för 
dem är att de är fast i ett beroende. För en person som är drogberoende förändras ofta 
livssituationen i och med att drogmissbruket och eskalerar. För utomstående personer kan de 
således betraktas som en avvikande grupp. Trots att det kan förekomma stereotypiska bilder 
och uppfattningar av en person som missbrukar droger kan människor som lever med 
drogmissbruk ha mycket olika bakgrunder och erfarenheter. Det är inte heller personens kön 
som är det avgörande.  
 

1.2 Drogkonsumtion och genus 
 
För att beskriva bruk och missbruk av alkohol och narkotika finns ett stort antal olika data att 
tillgå. Dessa uppgifter kan på flera områden ge en bra uppfattning av drogproblemens omfång 
samt dess utveckling. På andra områden finns dock inte lika tydliga uppfattningar vilket kan 
bero på kvalitetsbrister eller på att viss information saknas. När det gäller statistiken på 
alkoholförsäljning innefattar den systembolagets och restaurangernas försäljning samt 
affärernas folkölsförsäljning. För att få en uppfattning om den totala konsumtionen måste 
även oregistrerad konsumtion läggas till. Den oregistrerade konsumtionen innefattar 
hemtillverkad, privatinförd och smugglad alkohol. År 2008 uppgick den totala 
alkoholförsäljningen till 6,9 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre (CAN 2003).   
 
Det är svårt att beräkna människors alkoholkonsumtion, i synnerhet när det gäller 
uppdelningen mellan könen. När det gäller alkoholförbrukning finns dock tydliga skillnader 
mellan kvinnor och män. Enligt en forskningsrapport från SoRAD (2009) dricker män mer än 
dubbelt så mycket som kvinnor. Detta innebär att 2008 års alkoholkonsumtion för män 
uppgick till nästan 13 liter ren alkohol per person medan motsvarande siffra för kvinnor var 
cirka 6 liter. När det handlar om frekvent intensivkonsumtion, d.v.s. att dricka mycket vid ett 
och samma tillfälle och minst en gång i veckan, var detta 3 gånger vanligare bland männen än 
bland kvinnorna.   
 
Narkotikabruk kan inbegripa allt från konsumtion vid enstaka tillfällen till mer regelbunden 
användning liksom långvarigt och dagligt missbruk. Det finns även könsskillnader när det 
gäller narkotikaerfarenheter där de är vanligare bland männen. Vidare finns könsskillnader 
inom missbruksområdet exempelvis i val av narkotiska preparat samt missbrukssätt.  
Det är således tydligt att det finns skillnader när det gäller kvinnor och mäns missbruk. Dock 
är kvinnor och män inte några homogena grupper och därför bör variabler som bl.a. ålder och 
social bakgrund tas i beaktning vid diskussioner kring alkohol och narkotika. Det finns studier 
som visar att personer med tungt missbruk ofta har en tidig och uttalad social problematik 
men några allmänna slutsatser bör inte dras kring detta. På samma gång finns undersökningar 
som visar att ungdomar och unga vuxna som provat narkotika ofta skiljer sig från andra unga 
t.ex. när det gäller otrivsel i skolan, skolk och lägre utbildningsnivå. Dessa skillnader 
accentueras vid regelbundet bruk. Det är tämligen svårt att uttala sig om den senaste tidens 
utveckling av det tunga missbruket men någon förbättring sedan 1990- talet tycks inte ha 
skett. I stället visar flera relevanta indikatorer på att läget förvärrats ytterligare de senaste 
åren. Sammantaget ger dock olika användningsformer och konsumtionsmönster olika 
konsekvenser för individen och samhället (CAN 2003).     
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1.3 Problemformulering  
 
De flesta studier som finns kring drogmissbruk handlar om män men saknar ett 
könsperspektiv. De studier som finns kring missbruk ur ett könsperspektiv rör främst kvinnor.  
Det är således få studier som belyser mäns missbruk ur ett genusperspektiv.   
 
Trulsson (2003) menar att samhället är mer fördömande mot kvinnorna och deras missbruk 
vilket leder till att alkohol- och narkotikamissbrukande kvinnor stigmatiseras och får fler 
psykiska problem än männen. När det gäller att skildra kvinnors och mäns missbruk 
framkommer även skillnader i förhållande till respektive kön. Carin Holmberg (2000)  
menar att beskrivningen av missbrukande kvinnor ofta fokuserar på dem som offer; som 
traumatiserade, utsatta för övergrepp och som att de sällan har gode väninnerelationer. 
Missbrukande män skildras däremot utifrån missbruket; som knarklangare, tjuvar och 
bedragare men aldrig som förövare som utsätter kvinnorna för övergreppen. Detta leder till att 
myten om den yrkesarbetande mannen och den sexualiserade kvinnan upprätthålls. Följden av 
detta blir att i behandlingen av kvinnor är det könsidentitet, självkänsla och relationer som står 
i fokus, medan det är identiteten som missbrukare som man arbetar med hos männen.  
 
Människor med missbruksproblematik har ofta, eller har haft, kontakt med socialtjänsten på 
olika sätt. Lander forskning (2003) visar att narkotikamissbrukande kvinnor upplevde att de 
blev bemötta på ett visst sätt av alla myndigheter just för att de var kvinnor. Sättet de blev 
bemötta på av socialtjänsten blev ännu mer tydligt när de jämförde sig med sina 
drogmissbrukande män. Kvinnorna i studien upplevde t.ex. att vad de än gjorde för sina barn 
så var det inte tillräckligt medan männen fick beröm så fort de engagerade sig i barnen. 
I motsats till männen hade kvinnorna lättare att få boende, försörjningsstöd och placering på 
behandlingshem för enbart kvinnor där fokus låg på individuella samtal och att lära sig att ta 
hand om ett hem. Däremot var det svårare för kvinnorna att få arbete och utbildning, 
tvärtemot männen.   
 
I en annan studie som genomfördes av socialstyrelsen (2004), för att studera socialtjänsten ur 
ett genusperspektiv, framkom att drogmissbrukande personer som söker hjälp hos 
socialtjänsten tycker att personalen har en stereotyp bild av klienterna. Om de inte passar in i 
bilden som den missbrukande kvinnan eller mannen kan problem uppstå som t.ex. att har de 
svårt att bli trodda. Det finns nämligen knappt några studier av hur missbrukande personer 
själva upplever att de blir bemötta ur ett genusperspektiv, särskilt inte när det gäller män. 
Fortfarande är det så att när män studeras, så är det i förhållande till kvinnor, där kvinnor 
representerar det annorlunda. Socialstyrelsen påpekar att både kvinnors och mäns behov 
måste studeras utifrån ett genusperspektiv genom hela vårdkedjan. Från orsaker till 
missbruket, via socialtjänstens bedömningar till vilken behandling som de erbjuds (Remaeus 
2004). 
 
Missbrukarvården ser även olika ut för kvinnor och män och det blir allt vanligare att 
behandlingen sker separat. En granskning av svensk och skandinavisk forskning kring 
missbruksbehandling ur ett genusperspektiv visar dock att likheterna av kvinnors och mäns 
önskemål om, och behov av, behandling är tämligen stora. Både kvinnor och män kan ha 
liknande behov i missbruksbehandling men det finns en benägenhet att behandlingen utgår 
från maskulinitet och femininitet. Detta fordrar i sin tur lyhördhet eftersom kvinnligt och 
manligt är föränderligt. Därtill behövs en djupare kunskap för att vidareutveckla 
missbruksbehandlingen för kvinnor och män så att könsperspektivet uppmärksammas. 
Trulsson (2003).  
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Andra forskare ger en likartad beskrivning av situationen. Holmberg (2000) menar att genom 
att lägga tonvikten på kvinnors och mäns olikheter uppmärksammas inte heller likheterna 
mellan dem. Även om en del kvinnor och en del män föredrar olika typer av behandling är det 
inte säkert att alla gör det. Vidare menar Holmberg att männens överordnade position måste 
problematiseras och att hänsyn måste tas till att de har makten och är normen, både i 
missbrukarvärlden och i övriga samhället. 
 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka kvinnors och mäns upplevelser av drogmissbruk 
och missbruksbehandling för att utröna eventuella skillnader.  
 
 
Utifrån ovanstående syfte belyses följande frågeställningar: 
 
 

• Hur ser vägen in i missbruket ut för kvinnorna respektive männen? 
 

• Vilka upplevelser har kvinnorna och männen av bemötandet från socialtjänsten och 
samhället i övrigt? 

 
• Vilka erfarenheter har kvinnorna och männen av missbrukarvård och vilka faktorer 

finner de betydelsefulla i missbruksbehandling?  
 
 
 
 
3. Centrala begrepp 
 
Då uppsatsen innehåller en del begrepp är det väsentligt att introducera dem närmare och 
klargöra en definition av dem. Det är främst nationalencyklopedins definitioner av begreppen 
som används:   
 
Missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika 
eller andra substanser med euforiserande effekter. I medicinsk mening talar man om missbruk 
när bruket fortsätter trots att det uppenbarligen vållar problem (http://www.ne.se/missbruk).  
 
Missbrukarvård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika 
i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala 
skador. I vård och behandling ingår materiellt och socialt och psykologiskt stöd, behandling 
av medicinska komplikationer, förändring av missbruksmönster och kontroll av störande 
beteende (http://www.ne.se/sok/missbrukarvård).   

Genus, engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 
och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt 
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varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas.  
(http://www.ne.se/genus)  

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhetsstörning med 
hyperaktivitet, avvikelse från normal utveckling hos barn. Problemen blir ofta särskilt 
påtagliga under skolåren då barnet har svårt att koncentrera sig på inlärning och uppgifter 
samt har ett rastlöst beteende. ADHD kvarstår i någon utsträckning i vuxen ålder och kan då 
medföra vissa svårigheter att strukturera livets aktiviteter. Centralstimulerande läkemedel har 
den paradoxala effekten att överaktiviteten minskar och koncentrationsförmågan förbättras. En del 
barn med ADHD behandlas därför med amfetamin (licenspreparat) eller metylfenidat. 
(http://www.ne.se/adhd).  

AA, Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister, självhjälpsrörelse bildad 1935 
i USA. Organisationen använder sedan 1939 ett program för tillfrisknande i 12 steg. AA 
består av drygt 100 000 AA-grupper med ca 2 miljoner medlemmar i 150 länder 
(http://www.ne.se/aa/).  

NA, Anonyma narkomaner är en ideell förening för kvinnor och män som har haft eller har 
allvarliga problem med droger. Medlemmarna är tillfrisknande beroende som genom att 
träffas regelbundet och hjälper varandra att fortsätta vara drogfria. Programmet tar total 
avhållsamhet från alla droger och det enda villkoret för medlemskap är en önskan om att 
sluta använda droger (http://www.nasverige.org/information.html) 
 
Utifrån ovanstående definitioner vill jag klargöra att missbruk i denna studie innefattar 
överdriven användning av alkohol och/eller narkotika. I uppsatsen omtalas även klienter 
vilket åsyftar till personer som är inskrivna för missbrukarvård. Begreppet återfall används 
även i uppsatsen vilket i detta sammanhang avser avbrott i tillfrisknandet och att personen 
återgått till bruket av drogen/drogerna.     

 

4. Disposition 
 
Nedan redovisas uppsatsens kommande kapitel.  
 
Under rubriken tidigare forskning presenteras ett antal avhandlingar som tidigare publicerats 
inom ämnet missbruk och genus. I teoretiska utgångspunkter ges en introduktion i Hirdmans 
teori om genussystem, Holms perspektiv på modrande, Beckers studie kring avvikande 
beteende, samt tankegångar kring drogmissbruk och genus. I metodavsnittet presenteras 
förfarandet för studien, från tankeprocessens början fram till analysen av empirin. Här görs 
även en kort presentation av informanterna i studien. I avsnittet resultat och analys görs en 
överskådlig presentation av de empiriska data som analyserats och bearbetats. I detta avsnitt 
framträder olika teman som blivit synliga under analysens gång och som sammantaget väver 
samman informanternas berättelser. Avslutningsvis förs en slutdiskussion kring resultatet och 
de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen. I denna del av uppsatsen besvaras även de 
frågeställningar som är kopplade till studiens syfte.    
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5. Tidigare forskning 
 
Efter millenniumskiftet har flertalet avhandlingar haft genus som huvudperspektiv och det 
finns en hel del relevant forskning kring missbruk ur ett genusperspektiv. Som tidigare 
nämnts är majoriteten av tidigare studier gjorda ur ett kvinnoperspektiv och bygger på 
kvinnors upplevelser. Det är således få studier som specifikt berör det manliga perspektivet  
på missbruk och missbruksbehandling.   
 
Trulsson (2003) beskriver i sin avhandling, Konturer av ett kvinnligt fält, missbrukande 
kvinnors livsvillkor i familjen, i missbruk samt i behandling. Vidare analyserar och tolkar hon 
interaktionen mellan de missbrukande kvinnorna och samhällets krav och förväntningar. 
Trulssons forskning visar att de missbrukande kvinnornas egna livsbanor har betydelse för 
utvecklingen av missbruket och behoven i behandling. Varannan kvinna hade svåra 
upplevelser i samband med skilsmässor, föräldrars död samt då de blivit placerad i fosterhem 
eller på institution. Det som utgjorde en grogrund för missbruket var frysta krisrelationer och 
obearbetade trauman. De flesta kvinnorna hade även upplevt sexuella övergrepp under 
uppväxttiden. För att döva dessa traumatiska upplevelser använde sig kvinnorna av 
missbruket. De vändpunkter som hade betydelse för kvinnornas missbruk i vuxen ålder 
handlade om moderskapet och om relationen till män. För de flesta kvinnor innebar 
graviditeten och livet med barnen ett kontrollerat eller minskat missbruk medan relationer till 
missbrukande pojkar och män under uppväxten och i vuxen ålder däremot ofta ledde till 
missbruk. När det gällde missbruksbehandling ansåg kvinnorna bland annat att individuella 
samtal med en kvinna hade stor betydelse eftersom det då fanns möjlighet att tala om svåra 
upplevelser med en annan kvinna. 
 
 
I avhandlingen I viljan att göra det normala undersöker Tina Mattsson (2005) hur kön ”görs” 
inom missbrukarvården. Genom en intersektionell analys utgår hon från att kön görs i samspel 
med sexualitet, klass och etnicitet. Mattssons studie är baserad på intervjuer med 
behandlingspersonal och deltagande observationer på två institutioner som utövar 
missbrukarvård. Hennes forskning visar bland annat att personalen på de två institutionerna 
gör kön genom en föreställning om att det råder likhet inom och olikhet mellan könen. Detta 
leder till att personalen antar att kvinnor kan möta och behandla kvinnor på ett specifikt sätt 
medan män kan möta och behandla män. Med hänsyn till detta ges kvinnorna och männen 
olika uppgifter och roller i behandlingsarbetet men bryter även kontinuerligt mot dessa 
positioner på olika sätt. Mattson menar att kvinnorna tvingas in i snäva femininitetsramar 
medan behandlingen av männen är mindre tvingande då deras utrymme är större. Personalen 
framställer inte heller de missbrukande männen som traumatiserade som de däremot ofta gör 
med kvinnorna. De centrala inslagen i behandlingen av kvinnorna är femininitet på olika sätt 
medan männen snarare behandlas genom arbetsliknande aktivitetsformer. Vidare menar 
Mattsson att kvinnorna ska bli andra kvinnor medan männen får fortsätta var det som de 
uppfattas vara.   
 
 
I avhandlingen Skapande av femininitet, om kvinnor i missbruksbehandling beskriver Leli 
Laanements behandlingens betydelse i kvinnors femininitetsprocesser och vilken innebörd 
rusmedel, män, den egna kroppen, moderskap och sexualitet har och har haft i det. Det 
empiriska materialet är baserat på intervjuer med 29 kvinnliga klienter och 
behandlingspersonal vid tre institutioner samt en öppenvårdsenhet. Utöver detta har även 
observationer, i första hand av den fysiska miljön, genomförts. Laanements forskning visar att 
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majoriteten av behandlarna på de tre institutionerna hade en relativt ömsesidig uppfattning om 
vilka behov de kvinnliga missbrukarna hade under sin behandling. Institutionerna hade, trots 
olika metoder och förklaringsmodeller, tämligen lika mål där individen stod i fokus. 
Målsättningen var, förutom drogfriheten, att kvinnan skulle ”hitta sig själv” och åstadkomma 
större självbestämmande över sitt liv. Samtliga intervjupersoner sökte en förändring och de 
erkände och underordnade sig behandlingens tankemodeller. Vidare karakteriserade 
kvinnorna behandlingen som en inre process där flera sade sig ha börjat tänka annorlunda i 
och med sin behandling. Rusmedlet hade för kvinnorna flera funktioner som också hade 
varierat över tid. I början hade bruket funktionen att ge dem kraft att bryta med en traditionell 
kvinnoroll. Tiden innan behandlingen dock blev funktionen mer ett försök att skapa ett eget 
utrymme samt att orka leva upp till den förväntade kvinnorollen. Det som tidigare använts för 
att ge kraft användes senare till att stå ut. Något som centralt för kvinnorna var relationer till 
män.  Det som hade stor betydelse för kvinnorna var barnen och för flera var barnen det som 
drivit dem till att gå in i behandlingen. Vidare erkände sig kvinnorna som klienter och 
disciplinerades till att bli (riktiga) kvinnor.  
 
 
Ingrid Lander (2003) har i sin etnografiska studie följt åtta narkotikamissbrukande kvinnor i 
Stockholm. Avhandlingens avsikt var att analysera kvinnornas liv utifrån ett feministiskt 
perspektiv som utgår ifrån att en person inte föds till kvinna utan blir det. Kvinnorna i studien 
använde narkotika dagligen, var socialt exkluderade samt levde sina liv utanför behandling 
och anstalt. Syftet var att beskriva kvinnornas liv, levnadsförhållanden och 
handlingsutrymmen som ett resultat av social exkludering. Förståelsen av deras liv gjordes 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt försök där föreställningarna av ”den missbrukande 
kvinnan” ses som ett resultat av genus- och avvikelsekonstruktioner.  
Landers forskning visar bland annat att föreställningarna om hur en kvinna bör och skall vara 
dels införlivas i kvinnors självbild och dels är en del i upprätthållandet av den normativa 
femininiteten. Samtliga kvinnor hade i tidig ålder setts som ”problemflickor” som genomolika 
insatser skulle disciplineras och normaliseras. Den betydelse som drogerna hade för 
kvinnorna var mångfacetterad där ett sätt var att stå ut med deras situation och ett annat var att 
genom drogerna frambringa en färgrikare tillvaro. 
 
 
I Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling (2000) beskriver och diskuterar Carin 
Holmberg aspekter av kvinnosynen på sex olika missbruksinstitutioner för kvinnor. Vidare 
påvisar Holmberg likheter mellan de missbrukande kvinnorna och ”vanliga” kvinnor. Av de 
sex institutionerna är tre frivilliginstitutioner medan övriga tre är tvångsinstitutioner. 
Holmbergs studie visar bland annat att de olika institutionernas kvinnosyn var sociokulturellt 
förenad vilket skulle kunna påverka hur de kvinnliga klienterna tolkas och förstås På de tre 
frivilliginstitutionerna fanns en viss skillnad i kvinnosynen men trots detta fanns liknande 
tolkningar av den missbrukande kvinnan. Trots att Holmberg lyfter fram likheter mellan 
”vanliga” kvinnor och kvinnorna i studien poängetrar hon även att flera i personalen själva 
ansåg att det fanns en stor klyfta mellan dem och de inskrivna klienterna. Holmberg menar att 
personalens upplevelse av olikhet kan komma att påverka mötet med klientgruppen.      
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6. Teoretiska utgångspunkter  
 
Eftersom empirin belyser både kvinnors och mäns upplevelser har begreppet genus en central 
plats i studien. Då uppsatsen handlar om både kvinnor och män blir det således centralt att ta 
hänsyn till eventuella könsskillnader. Valet av genusteori är baserad på historikern Yvonne 
Hirdmans resonemang kring genussystem. I anslutning till genus berörs även Holms 
teoribildning kring moderskapet. Ytterligare relevanta utgångspunkter är Beckers avvikande 
beteendeteori, Goldbergs resonemang kring droganvändning samt Ravndals 
forskningssammanställning kring kvinnligt och manligt missbruk.    
 
 

6.1 Genussystemet 
 
Ordet genus härstammar från latin och kan översättas till sort, slag, släkte eller kön. (Hirdman 
2001. S.11).  Genusbegreppet började ofta användas i den feministiska forskningen i början 
av 1980-talet. Begreppet könsroll handlar om både kvinnor och män och om sociala 
processer.  I och med att begreppet genus blev flitigt använt skedde en slags uppgörelse med 
begreppet könsroll. Hirdman (2001) är kritisk till benämningarna könsroll och socialt kön som 
somliga även kallar det. Hon menar att det kan leda till att det ses som ett enkelt uttryck för 
”socialt” plus ”kön” vilket skulle översättas till två tal som adderas och som ger ett givet svar. 
Hirdman ställer därför frågan om det i själva verket är ”könet” eller ”rollen” som påverkar 
mest i hur människor uppträder och handlar.  
 
Det mest kännetecknande för så kallade kvinno- och genusforskare är att de problematiserar 
förhållandet mellan könen. En central utgångspunkt i forskningen är varför kvinnor generellt, 
historiskt och geografiskt har ett socialt lägre värde än män (Hirdman 1998.S.1). 
Genussystemet är ett ”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som 
genom sitt sampel med varandra framkallar mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman. 
1998. S.7). Följaktligen är genussystemet en ordningsstruktur som baseras på kön och som 
därigenom är förutsättningen för andra sociala ordningar i samhället. Det som utgör basen för 
de sociala, politiska och ekonomiska ordningarna är ordningen av individer i genus.  
 
Hirdman (1998) beskriver genussystemets ”lagar” eller bärande bjälkar där den ena är att 
kvinnligt och manligt inte bör blandas och den andra handlar om hierarkin, att det är mannen 
som är normen. I och med det bildar mannen normen för det allmängiltiga och normala 
medan kvinnan står för det generellt underordnade. Denna ”lag” finns överallt, i psykisk och 
fysisk ordning likväl som i särhållandet av platser, sysslor och egenskaper. Vidare handlar det 
om föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och om arbetsdelningen 
mellan könen. Hirdman (1998) förklarar uppdelningen av sorter, sysslor och platser. När en 
viss sort (exempelvis kvinnan) gör en viss syssla på en viss plats blir kvinnan just kvinna och 
omvänt gäller detsamma mannen. Ett barn föds in i dessa ”mönster” och ingen föds till kvinna 
eller man utan skapas till det. Hirdman menar även att den djupaste och mest ursprungliga 
livsvärldsskapelsen är genusskapandet, d.v.s. de historiskt och geografiskt förvarade 
föreställningarna om vad som är ”kvinna” och ”man”.  
 
Hirdman (1998) förklarar att de maktformande som råder äger rum på tre olika nivåer och i 
tre olika reproduktionsprocesser. På en nivå hittas den utopi som finns av kvinnan och 
mannen, på en annan nivå är arbetsdelningen mellan kvinna och man och på en sista nivå 
finns den direkta inlärningen, socialisationen. Kvinnor är givetvis med och skapar denna 
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process som leder till de olika maktstrukturerna, trots att kvinnor har lägre social status än 
män är de lika integrerade i detta system som männen.  
 
Ett annat begrepp som Hirdman (1998) använder är genuskontraktet vilket innebär att det ser 
ut som att varje tid och varje samhälle har ett sorts kontrakt mellan könen. Detta ”kontrakt” 
handlar om hur en part definierar den andra. Vidare handlar det om ”ideltypsrelationen” vilket 
innebär att det alltid finns föreställningar om hur relationen mellan könen skall vara. Det 
handlar om mycket verkliga föreställningar som finns på olika nivåer om hur kvinnor och 
män ska vara mot varandra. Det kan exempelvis röra sig om hur kvinnor och män ska vara   
i kärleken; vem ska förföra vem, i språket: hur de ska prata och med vilka ord, i arbetet: vilka 
verktyg som hör till vem, och i den yttre formen: hur långt håret ska vara och vilka kläder de 
ska bära o.s.v. Det beskrivna genuskontraktet ärvs sedan vidare genom generationer där 
modern introducerar dottern och fadern introducerar sonen.  
 
 

6.2 Modrande 
 
Ulla Holm (1993) har myntat begreppet ”modrande” vilket inbegriper vad kvinnor gör när de 
tar hand om barn. Modrande särskiljs från mödrande som är det biologiska moderskapet. I sin 
avhandling argumenterar Holm för att nästan allt som traditionellt uppfattas som kvinnligt och 
manligt inte är givet av naturen. Hon menar även att det är mycket i själva moderskapet som 
är mer kultur än natur och att mödrar ”lär” sig vad de ska göra för att vara eller uppfattas som 
en god moder. Holm (1993) menar att trots att det är kvinnan som bär barnet, föder det och 
sedan (kanske) ammar det är inte kvinnan mer lämpad än mannen att vårda barnet. Vidare 
menar Holm att den upplevda kontakten under havandeskap eller efter förlossningen inte 
alltid fastställer kvaliteten på ”modrandet” som följer efteråt.  Det finns även skillnader i 
begreppen är, bör och gör. Hur mödrar ÄR (biologiskt) är en sak, hur de BÖR vara (framför 
allt mot barnen) är en annan och vad de bör göra och sedan GÖR är ytterligare något annat.  
I detta avseende kan samhällets normer komma att påverka handlandet som har sitt ursprung i 
hur en mor BÖR vara. Det är således samhällets normer som föreskriver vad som bör ske och 
de föreskrivs för den som ska utföra skeendet. Om någon bryter mot, eller tar avstånd från en 
norm sker ett fördömande eftersom en norm är något som individen förväntas rätta sig efter.  
Holm menar att det kan vara så att kvinnor som osjälvständigt följer moderskapsnormen är 
vanligare än de som osjälvständigt bryter mot den. Holm citerar Charlotte Perkins Gilman 
(a.a.S.89) i och med moderskapet: Vem som helst kan vara en mor. Ett ostron kan vara en 
mor. Det svåra är att vara en person. Vidare har Holms tankegångar betydelse i denna 
uppsats eftersom tre av de kvinnliga informanterna i studien är mödrar. 
 
 

6.3 Avvikande beteende 
 
I boken Utanför studerar den amerikanska sociologen Howard Becker (2006) olika avvikande 
grupper. Han beskriver hur och varför någon blir en avvikare och hur vi på det sättet kan 
förstå hur samhällets regler skapas och används. Det finns mycket spekulationer kring 
personer som avviker från gruppregler- de utanförstående. Människor skapar, i alla sociala 
sammanhang, regler för den grupp och det sammanhang som råder. Dessa regler kan existera 
enligt lag men de kan även innebära en rent social och oskriven regel. Ett sociologiskt synsätt 
är att en person som överträder givna gruppregler är en avvikare. När reglerna har instiftats 
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och fastställts av majoriteten av gruppen kan således avvikaren pekas ut. Om en handling är 
avvikande eller inte beror följaktligen på hur andra människor reagerar på den. Detta innebär 
att ett avvikande därför alltid är och blir till i förhållande till andra människor. Vidare är 
avvikelse inte en egenskap i anslutning till själva beteendet utan existerar i interaktionen 
mellan den person som utför en handling och de som reagerar på den.   
 
När det handlar om att studera ”avvikande” beteende är det dock av stor vikt att förstå att 
perspektivet hos människor som har ett ”avvikande” beteende har en benägenhet att skilja sig 
kraftigt från perspektivet hos de människor som fördömer det. En individ som ses som 
avvikande kan uppleva att denne har blivit dömd efter regler som denne inte själv varit med 
om att skapa och inte godtar. När det gäller förloppet att uppföra ett avvikande 
beteendemönster handlar det mycket om att bli upptäckt och offentligt benämnd som 
avvikare. I vissa fall kan en person som utfört en opassande handling stämpla sig själv som 
avvikare och även straffa sig själv för sitt beteende, även om ingen annan upptäckt 
handlingen. I andra fall kan det handla om att en person i själva verket vill åka fast och därför 
genomför sin avvikande handling på sådant sätt att denne nästan är säker på att göra det. Att 
bli stämplad och upptäckt som avvikare har i vilket fall som helst essentiella följder både för 
självbilden och för fortsatt social medverkan. Följden av detta blir en stor förändring av 
individens offentliga identitet och gör att individen får en ny status. Därmed blir individen 
etiketterad som exempelvis ”knarkare” och behandlas därefter. När en person blir behandlad 
som generellt avvikande startas flera mekanismer vilket leder till att den bild som människor 
har av denne formas. Detta blir i sin tur en självuppfyllande profetia. Det finns en benägenhet 
att den som identifierats som avvikare blir hindrad från att delta i mer konventionella grupper 
vilket leder till att individen måste gå en annan väg. En drogberoende individ får till exempel 
inget gensvar av respektabla arbetsgivare och blir därför tvungen att söka andra sorter av 
aktivitet som exempelvis stöld och rån (Becker 2006).  
 
 

6.4 Bruket av droger 
 
Det finns vetenskapliga undersökningar som tydligt visar att människor med tämligen säregna 
uppväxtförhållanden i större utsträckning har missbruksproblem. Däremot finns det inget som 
tyder på bestämda bakgrundsvariabler som skulle vara avgörande för om en person blir 
storkonsument eller inte (Goldberg 2005).    
 
Goldberg (2005) menar att människan både är objekt och subjekt. En individ föds in i ett 
redan existerande samhälle och kan inte själv välja den tidsepok, nation, social klass och 
familj som redan finns. Däremot påverkar detta livserfarenheterna oerhört mycket. Av den 
orsaken är människor till viss del objekt. Individen är även subjekt så till vida att den har ett 
visst handlingsutrymme och ett eget ansvar för hur det används. Det finns dock stora 
skillnader i hur stort handlingsutrymme en individ har vilket också kan komma att påverka 
utvecklingen av ett missbruk. När det gäller handlingar är det för somliga tankar som är den 
bestämmande faktorn för en idé och för hur individen handlar utifrån denna. De tankar och de 
handlingar som tankarna leder till kan även ses som ett resultat av de verkliga livserfarenheter 
som en individ har genom sin plats i ett visst samhälle. För att en individs tanke på att bruka 
narkotika ska omvandlas till handling måste således idén om detta ha förankring i individens 
verkliga livssituation. Om droger inte har någon betydelse för individens liv i övrigt kommer 
idén på att bruka dem troligen att avfärdas eller så tar personen avstånd ifrån dem efter att ha 
provat dem  
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När det handlar om orsakerna till att människor brukar alkohol är syftena många.  
Goldberg (2005, S.44) hänvisar till läkaren och terapeuten Bo Löfgren som anger tre 
huvudgrupper med anledningar till att människor brukar alkohol. De tre anledningarna till att 
en individ dricker alkohol är enligt Löfgren för att försöka: lösa en psykiskt svår situation, 
återskapa en tidigare relation och/eller påverka människor i omgivningen till vissa beteenden. 
Utifrån dessa syften uppges ytterligare flera anledningar till att människor väljer att bruka 
alkohol. Ett syfte är att alkoholen fungerar som ångestdämpande och därmed minskar tillfällig 
oro. Ett annat skäl är alkoholen används för ”att få ritningarna att stämma”. Detta innebär att 
individer med missbruksproblematik har lärt sig genom tidigare livserfarenheter att andra 
personer stöter bort dem och/eller försöker bestämma över dem. I och med detta antar de att 
eftersom det varit på ett visst sätt tidigare i livet bör det förbli så i alla relationer. De väljer 
även att inte se sitt eget deltagande i det som händer och ser sig således endast som ett objekt. 
När de blir bortstötta får sina tidigare upplevelser bekräftade men ser inte att de själva 
framkallat reaktionen hos andra. Detta kan leda till att de tror att människors bortstötande 
ingår i alla relationer och att de inte kan påverka detta. Ytterligare ett skäl att bruka alkohol är 
att visa eller dölja känslor. Detta syfte kan ha sitt ursprung i att individen lärt sig att det är fel, 
fult eller farligt att visa känslor men genom alkoholen är det tillåtet att vara känslosam. I detta 
sammanhang kan även alkoholen användas till det motsatta, att dölja känslor som upplevs 
som otillåtna eller farliga. Det kan handla om att dricka sig berusad för somna från 
exempelvis sorgen eller ilskan.  
 
När det gäller användandet av narkotika är en del konsumenters syfte att skaffa sig nya 
upplevelser och drogen blir då som ”en öppning i muren”. Ett skäl till att använda narkotika 
kan även vara att för tillfället få utökad energi, vilket centralstimulerade medel kan bidra till. 
Vidare kan de göra så att trötthetskänslor försvinner och att koncentrationen förbättras. 
(Goldberg 2005). Det är dock långt ifrån alla som använder narkotika utifrån ovanstående 
resonemang. För somliga är ett viktigt motiv för narkotikakonsumtion i stället de destruktiva 
effekter som narkotikan kan föra med sig. Goldberg (2005, S.53) sammanfattar en kvinnas 
självbiografi om sina upplevelser som narkotikamissbrukare. Några av de begreppen som han 
återger handlar om en kort period av sinnesintryck, en lång period av noja, skräck, hot och 
prostitution, ångest, likgiltighet för andra, bortsuddande av känslor och identitetslöshet. 
Personer som förklarar sin narkotikakonsumtion utifrån lustupplevelser brukar upprätthålla 
sin syn utifrån ett eller båda av följande argument. Det första argumentet är att de första 
lustupplevelserna av drogen var så starka att livet styrs av förhoppning om att få uppleva det 
igen. Det andra argumentet är att när de negativa sidorna av drogerna upptäckts är det för 
sent, det biokemiska beroendet gör att personen inte kan sluta. När det gäller kön och 
narkotikamissbruk finns det livserfarenheter mellan könen som delvis skiljer sig åt. Kvinnor 
med narkotikamissbruk talar om droger som ett sätt att bli accepterad, att de blivit utsatt för 
tryck ifrån andra, att de vill åstadkomma psykologisk lättnad och att de självmedicinerat. Män 
talar istället ofta om att höja den egna kompetensen och eller sexualiteten (Goldberg 2005).  
 
6.5 Genusskillnader i drogmissbruk 
 
Trulsson (20003) hänvisar Ravndals forskningssammanställning (S.37) av norsk och 
internationell forskning om manligt och kvinnligt missbruk. Nedan följer en sammanställning 
av den. Det är vanligare att män är alkohol- och narkotikamissbrukare än kvinnor. Mellan var 
tredje och var fjärde alkohol- och narkotikamissbrukare är kvinna. Det är fler kvinnor än män 
talar om talar om problem i uppväxtfamiljen vilket i sin tur har större betydelse för kvinnorna 
än för männen som riskfaktor när det gäller att utveckla ett alkohol- och narkotikamissbruk. 
Några andra riskfaktorer är depression, låg självkänsla, otraditionella sexuella erfarenheter 
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och frihet från konservativa moralnormer. Det är även fler missbrukande kvinnor än män som 
varit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxttid. Vidare har fler kvinnor än män 
berättat om fler problem under uppväxttiden. Det är vanligare med depressioner och suicidala 
försök bland narkotikamissbrukande kvinnor än bland motsvarande män. Kvinnor talar även i 
större omfattning om känslan av att känna sig värdelös och viljan att begå självmord. Det är 
även vanligare med prostitution bland narkotikamissbrukande kvinnor än bland männen 
medan kriminalitet är vanligare bland männen än bland kvinnorna. Det finns även fler hinder 
för kvinnor än män att söka sig till behandling. De faktorer som bidrar till detta är skammen 
över missbruket samt att det erbjuds mindre socialt stöd till kvinnor än till män. Vidare är 
kvinnans av tradition större ansvar för barn och hem också ett hinder för att söka behandling.  
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7. Metod 
 
 
Denna studie syftar till att fånga upplevelser och av det skälet har en kvalitativ metod valts.  
Dalen (2008) menar att målet med den kvalitativa metoden är att få en insikt om företeelser 
som rör personer och situationer i den sociala verkligheten. Den kvalitativa metoden fokuserar 
på individens upplevelsedimension istället för att endast beskriva de förhållanden under vilka 
personen lever. För att få en inblick i, och en ökad förståelse för, kvinnors och mäns missbruk 
har därför det kvalitativa tillvägagångssättet varit relevant i denna studie. Den kvalitativa 
designen handlar om att förstå människors upplevelser utifrån deras egna erfarenheter (Dalen 
2008). Därav lämpar sig den kvalitativa intervjun väl då avsikten har varit att fånga ett djup i 
informanternas berättelser. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att samtalet 
varit inriktat på bestämda teman och frågor som valts ut i och med att intervjuguiden 
utarbetades. Med hänsyn till temanas frågor har dock vissa svar från informanterna ibland 
fordrat följdfrågor för att få ett vidareutvecklat svar.  
  

7.1 Urval 
 
Informanterna i studien var klienter som genomgick missbruksbehandling. Vidare valdes 
informanter från tre behandlingshem. Valet av antal behandlingshem berodde dels på att 
antalet inskrivna kan variera och dels på att en del klienter inte ville delta i studien. Det 
handlade även om att få en spridning av resultatet som eventuellt skulle utmynna i skillnader 
mellan de olika behandlingshemmen. Min förförståelse sade mig dock att klienter som är 
under behandling ofta har erfarenheter av tidigare behandlingar och att det därför inte var 
antalen behandlingshem som var det väsentliga. Med detta i åtanke valde jag ändå att vända 
mig till tre olika behandlingshem. Eftersom denna studie är jämförande ur ett genusperspektiv 
har fyra kvinnor och fyra män intervjuats för att utröna eventuella skillnader mellan könen.    
 

7.2 Avgränsning 
 
Uppsatsen belyser kvinnor och män som genomgår en missbruksbehandling. 
Det centrala för studien är att den präglas av ett genusperspektiv. Samtliga intervjuer ägde 
rum på behandlingshem som är belägna i Norrbottens län. Genom en förundersökning av 
olika behandlingshem i Norrbotten visade det sig att då kvinnor och män är inskrivna på 
samma behandlingshem finns det nästan alltid en renodlad kvinnogrupp vilket innebär att 
kvinnor och män, i olika utsträckning, är åtskilda i sina behandlingar. Två av de tre 
behandlingshemmen i studien har en så kallad kvinnogrupp medan ett av behandlingshemmen 
endast tar emot män för behandling. Orsaken till att jag har valt att intervjua personer som är 
under missbruksbehandling bottnar i min förförståelse som säger att personer som genomgår 
behandling ofta har accepterat sitt missbruk och därigenom har lättare att prata kring det.  
Vid studiens början var det även tänkt att genomföra deltagande observationer vid de olika 
behandlingshemmen men detta har uteslutits då tiden inte ansetts tillräcklig till detta.       
Eftersom studien fokuserar på klienternas upplevelser har endast intervjuer med dem ägt rum. 
De tre behandlingshemmen som ingår i studien presenteras inte närmare med hänsyn till 
informanternas anonymitet. När det gäller missbruksbehandlingen har inte avsikten varit att 
fokusera på den pågående behandlingsformen utan att istället få ett brett perspektiv på hur 
informanterna upplevde missbruksbehandling generellt samt få kunskap om vilka faktorer 
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som var och en fann betydelsefulla. Vidare är det inte själva behandlingsprogrammen i sig 
som är centrala utan snarare inslagen i behandlingen.  
 

7.3 Tillvägagångssätt 
 
När syftet med studien stod klart och frågeställningar hade formulerats utifrån syftet 
utformades en intervjuguide (se bilagor) som skulle vara vägledande i intervjuerna.  
Det första steget inför insamlandet av empirisk data var att via telefonen ta kontakt med 
behandlingshemmen. Vid den första kontakten presenterade jag mitt syfte med 
undersökningen för ansvarig chef för att därigenom få veta om det fanns möjlighet att 
genomföra studien. Det visade sig att de behandlingshem jag vände mig till ställde sig 
positiva till att studien kunde genomföras. Nästa steg var att skicka ett brev (se etiska 
överväganden) till ansvarig chef som denne skulle vidarebefordra till klienterna som var 
inskrivna under behandling. För att klienterna skulle få tid att fundera över sin eventuella 
medverkan i studien fick några dagar passera innan telefonkontakt åter togs med ansvarig 
chef. Vid nästa telefonkontakt fick jag kännedom om hur många klienter som valt att delta i 
studien och då bestämdes även tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Samtliga 
intervjuer ägde rum på respektive behandlingshem i rum som fanns i anslutning till 
behandlingshemmen. Vid mötet med informanterna skedde ytterligare en genomgång av 
syftet med studien samt information kring anonymiteten för att på så sätt tydliggöra hur 
materialet skulle användas. Detta gjorde att eventuella missförstånd kunde undvikas och att 
informanten kunde känna sig tryggare under intervjun. Trots att det utskickade brevet 
beskrivet att intervjun skulle spelas in klargjordes ändå om informanten ställde sig positiv till 
detta. Samtliga intervjuer spelades in på en mp3 spelare. Under intervjuerna var 
intervjuguiden styrande men det fanns ändå utrymme för mer vidlyftiga svar från 
informanterna. I samtliga intervjuer blev även följdfrågor aktuella då informanterna på olika 
sätt beskrev sina unika berättelser. Det betydelsefulla med att spela in intervjuerna var att allt 
som informanten sade fanns med vid senare analys. Detta innefattade betoningar, 
upprepningar av ord, pauser och dylikt. Det var dessutom mycket avspänt att kunna följa med 
i informantens berättelse på ett genuint sätt. Intervjuerna varierade i tid mellan 45 minuter upp 
till 2 timmar. Det var i synnerhet med de kvinnliga informanterna som intervjuerna blev 
långa. Det som kändes betydelsefullt var att informanterna själv fick välja hur mycket de ville 
berätta. Eftersom ämnet kunde upplevas känsligt var det mycket väsentligt att låta 
informanterna ta den tid de behövde till sina berättelser. De ibland utsvävande svaren gjorde 
att kodningen och analysen tog mycket lång tid då informanterna ibland automatiskt kom in 
på frågorna i olika sammanhang och följd. Sammantaget gav dock de uttömmande svaren ett 
rikt material att bearbeta och analysera.  
 

7.4 Etiska överväganden 
 
Konfidentialitet i forskning innebär att privata data som identifierar informanterna i studien 
inte kommer att avslöjas. I en kvalitativ intervjuundersökning där informanternas berättelser 
ska finnas i offentliga rapporter måste informanternas personliga integritet skyddas (Kvale & 
Brinkmann 2009). Efter att godkännande getts från behandlingshemmets chef fick klienterna 
ta del av brevet med förfrågan om medverkan i studien. I brevet beskrevs kort min utbildning, 
syftet med studien samt att det insamlade materialet skulle komma att användas till 
författandet av min C-uppsats. Det framgick även att det var frivilligt att delta och att det 
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skulle ske utan ersättning. Vidare beskrevs förfarandet för intervjun, att den skulle ta cirka en 
timme, att den skulle spelas in och att inspelningen endast skulle lyssnas till av mig.  
I brevet framgick även att de etiska övervägandena beaktas kontinuerligt vilket innebär att 
informanten garanterades full anonymitet samt att denne när som helst kunde välja att avbryta 
sin medverkan.    
 

7.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet är gällande inom samhällsvetenskapen om en metod undersöker det den avser att 
undersöka. Vidare är validitet detsamma som att kontrollera där forskaren inrättar en kritisk 
syn på sin analys, lägger fram sitt perspektiv på studien och de kontroller som genomförts för 
att motverka selektiv perception och snedvriden tolkning (Kvale & Brinkmann 2009)De 
empiriska data som har insamlats och bearbetats har skett på ett systematiskt och hederligt 
sätt. Informanternas berättelser, som är avgörande för resultatet i studien, bör bidra till en hög 
validitet. För att få ett uttömmande resultat i undersökningen har sammanlagt åtta personer 
intervjuats, varav fyra är kvinnor och fyra män. Eftersom samtliga intervjuer har spelats in har 
det bidragit till ett uttömmande resultat på så sätt att allt som sägs, men även uppehåll och 
eventuella betoningar noggrant kan analyseras i efterhand. Reliabilitet hör till 
forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet och används ofta i samband med frågan 
om ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter. Vidare handlar det 
om informanterna skulle förändra sina svar under en intervju och om de skulle ge olika svar 
till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009) Den tekniska utrustningen har varit god 
vilket har bidragit till en god ljudkvalitet som i sin tur har gjort att avlyssnandet av 
intervjuerna har skett lättfattligt. Eftersom det finns en förförståelse inom ämnet har 
medvetenhet funnits om att det kan komma att påverka datainsamlingen. Jag anser dock att 
denna kännedomen har bidragit till att detta uppmärksammats och min strävan har varit att 
förhålla mig neutral och objektiv under hela arbetets gång. 

 

7.6 Bearbetning och analys 
 
För att få fram ett så uttömmande resultat som möjligt av empirin har samtliga intervjuer 
avlyssnats noggrant och skrivits ner ordagrant. Efter att samtliga intervjuer skrivits ut skedde 
sedan kodningen av dem. Miles och Huberman (1994) beskriver olika typer av koder och 
tillvägagångssättet för att, tidigt i analysen, koda en bit text. Koder en slags beteckning som 
används till att ange enheternas betydelser för den beskrivande informationen som är 
utarbetad under en studie. Koder ansluts ofta till en bit eller del, av varierande storlek, i 
texten. Efter att ha läst en bit text hittade jag ett ord som sammanfattade det lästa stycket.  
Den kod som valdes skrevs i marginalen på papperet och fungerade som en beteckning som 
närmast beskrev begreppet. För att få mer differentiering lade jag till ytterligare förkortade 
ord som kännetecknade något specifikt. Det handlade således om att utröna vad informanterna 
sade i sina berättelser men det är inte orden i sig utan ordens betydelse som spelar roll. 
Analysen av intervjuerna skedde även i förhållande till studiens frågeställningar. Under 
analysens gång uppstod olika teman som blivit vägledande i presentationen av resultatet.  
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8. Presentation av informanterna 
 
Nedan följer en kort presentation av de åtta informanterna som har intervjuats i studien. För 
att informanterna ska garanteras full anonymitet görs endast en ytlig beskrivning av var och 
en och de benämns med en bokstav.   
 
 
 

o Kvinnorna 
 
 
Kvinna A. Är 56 år och alkoholist. Ingen av föräldrarna har missbrukat. En av föräldrarna var 
sjuk under hennes uppväxt och till följd av det drogad av mediciner. Blev mobbad i skolan. 
Fick sitt första barn i tonåren och har 3 barn. Har erfarenhet av socialtjänsten. Genomgår sin 
tredje missbruksbehandling.  
 
 
Kvinna B. Är 50 år och alkoholist. Beskriver en väldigt hård uppfostran med stränga 
föräldrar och mycket rädsla från barndomen. Båda föräldrarna missbrukade alkohol under 
hennes uppväxt. Blev mamma tidigt och har 4 barn. Har erfarenhet av socialtjänsten i med 
missbruket. Genomgår sin andra missbruksbehandling.  
 
 
Kvinna C. Är 46 år och narkoman med amfetamin som huvuddrog. Beskriver barndomen 
som bra men att pappan var sträng och att hon fick lära sig ljuga tidigt. Ingen av föräldrarna 
missbrukade, dock gjorde ett äldre syskon det. Fick sitt första barn i tonåren och har idag 3 
barn. Har erfarenhet från socialtjänsten både när det gäller hennes missbruk och placering av 
hennes barn. Genomgår sin andra missbruksbehandling. 
 
 
Kvinna D. Är 33 år och blandmissbrukare. Beskriver en bra uppväxt under hennes första år, 
därefter blev henens mor sjuk och utvecklade sedermera alkoholism. Hennes pappa har 
missbrukat hela hennes uppväxt och hon beskriver honom som elak. Hon var mobbad i 
grundskolan. Har inga barn. Har erfarenhet av socialtjänsten. Genomgår sin andra 
missbruksbehandling  
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o Männen 
 
 
Man E. Är 48 år och alkoholist. Beskriver sina uppväxtförhållanden i hemmet som bra.  
Ingen av föräldrarna har missbrukat men han beskriver alkohol som en naturlig del i hemmet.  
Blev som barn sexuellt utnyttjad under en period. Flyttade runt mycket under sin uppväxt och 
blev tidvis mobbad i skolan. Har ett barn. Har under den senaste tiden haft kontakt med 
socialtjänsten i och med sitt missbruk. Genomgår sin första missbruksbehandling.  
 
 
Man F. Är 47 år och narkoman. Ingen av föräldrarna har missbrukat. Beskriver en bra 
barndom fram till att en av föräldrarna begick självmord. När familjen senare skulle flytta 
beskriver han ”en idyll som sprack”. Har 3 barn. Har kontakt med socialtjänsten i och med sitt 
missbruk. Genomgår sin femte missbruksbehandling.    
 
 
Man G. Är 23 år och narkoman. Beskriver en tung uppväxt där han varit fosterhemsplacerad i 
några år. Båda föräldrarna har missbrukat och minnen av droger finns med sedan tidig ålder. 
Hade mycket ångest som liten. Har bott ”på gatan” i en period och har inga barn. Har 
erfarenheter av socialtjänsten ända sedan unga år. Genomgår sin första missbruksbehandling.   
 
 
Man H. Är 50 år och alkoholist. Har haft en bra uppväxt men minns att mamman drack 
mycket. Har inga barn och genomgår sin första missbruksbehandling.   
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9. Resultat och analys  
 
I analysen av empirin framkom följande teman: Att välja drogen, Insikten och försakelsen, 
Moderskapet, Att möta omgivningen, Könets betydelse i missbruket samt Kvinna respektive 
man i missbruksbehandling. I presentationen av de olika temana blandas mestadels 
kvinnornas och männens skildringar. När det mer specifikt handlar om skillnader mellan 
könen presenteras kvinnorna och männens utsagor dock separata från varandra. Eftersom 
studien fokuserar på informanternas upplevelser återges åtskilliga citat i texten som bäst 
beskriver detta.       
 

9.1 Att välja drogen 
 
Intervjuerna har synliggjort att när det handlar om vägen till drogen och användandet av den 
skiljer sig många av informanternas bakgrunder åt. Det uppstår dock två centrala begrepp när 
det handlar om vägen in i bruket av drogen/drogerna. Dessa begrepp är känslan i användandet 
samt benägenheten att fly från något.  
 
Samtliga fyra kvinnor beskriver att de tidigt gick in i relationer med män och tre av dem fick 
barn före 20 års ålder. Två av kvinnorna genomgick efter några år skilsmässa. En av 
kvinnorna beskriver många minnen från sin barndom och hur det ofta var människor som 
missbrukade droger i deras hem. Hon säger att hennes uppväxtmiljö kan ha påverkat att hon 
valde att ta droger. Hon beskriver att hon alltid har varit intresserad av knark, att hon tyckt att 
det verkar jättespännande och att hon känt att hon vill prova. Hon säger även att hon flytt in i 
olika saker, att hon köpte hus och gifte sig tidigt ”bara för skojs skull”. När hon efter 
giftermålet träffade en ny man och genomgick skilsmässa fick hon utskrivet ångestdämpande, 
lugnande medel av en läkare. Efter en incident fick hon även utskrivet smärtstillande preparat 
som hon successivt ökade dosen på. Hon beskriver även hur hon senare av en ”slump” 
hamnade på ett knark forum på Internet där hon skapade en användare och började beställa 
hem olika smärtstillande och lugnande tabletter. Vidare beskriver hon att syftet med drogerna 
var att bli hög och att hon blev totalt beroende av drogerna inom ett år. När det handlar om 
vad hon kände beskriver hon det på följande sätt: 
 
 
”- Jag kände en otrolig befrielse för att komma undan mig själv, för det är ju mig själv jag 
inte klarar av att hantera och mina känslor. Jag har ju inte drogat speciellt mycket för att ha 
fest eller för att ha kul utan jag har drogat för att fly… På nåt sett känner jag att jag blev 
missbrukare långt innan jag testade drogerna. Jag har flytt i relationer, renoveringar, alltid 
projekt, påbörja aldrig kunnat slutföra, aldrig liksom vara med mig själv… (Kvinna D) 
 
 
En annan kvinna beskriver att hon alltid varit nyfiken och äventyrslysten och menar att det 
som ung handlade om att ”vara med i gänget”. Hon beskriver en hård tid i skolan då hon blev 
mobbad men att hon efter högstadiet fick många kompisar och att hon då vid 15 års ålder 
började dricka alkohol för att ha kul med kompisarna. När hon i tonåren blev gravid och födde 
sitt första barn hade hon inte en tanke på att dricka alkohol. Efter några år fick hon två barn 
till och genomgick senare skilsmässa.  Hon beskriver en väldigt jobbig tid efter skilsmässan 
då hon blev ensamstående med barnen och om alla krav som då fanns på henne. Alkoholen 
blev hennes sätt att slappna av och ”unna” sig någonting men konsumtionen eskalerade med 
tiden. En annan kvinna beskiver sitt beteende som en flykt då hon som ung flydde hemmet 
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och sin stränga uppfostran och in i ett förhållande där hon inom några år fick flera barn. Hon 
började inte dricka förrän i 30-års ålder men upplevde då hur mycket hon hade missat i sitt liv 
eftersom hon bara levt för sina barn tidigare. Genom alkoholen och festligheter upplevde hon 
att hon till en början att hon ”tog igen” sin ungdom. Hon beskriver det som att hela hennes liv 
egentligen varit en flykt. Vidare beskriver hon att hon i sina senare relationer blivit utsatt för 
misshandel och kränkningar av sina män. En annan kvinna beskriver att hon kände en avsky 
gentemot droger under sin uppväxt och att hennes inställning var att hon aldrig skulle börja 
använda droger. Hon beskriver sin skolgång som jobbig då hon hade svårt att koncentrera sig 
och hänga med på lektionerna. Denna brist på koncentration gjorde att lärare blev irriterade 
och ringde hem vilket hon beskriver som jättejobbigt och frustrerande då hon inte själv kände 
sig mindre intelligent. I högstadiet fick hon gå i en så kallad ”obsklass” men kände att hon 
inte passade in bland de andra barnen. Efter grundskolan blev hon förälskad i en kille som 
ansågs ”mindre lämpligt” då han missbrukade droger. Hennes första upplevelse av drogen 
amfetamin hade hon när hon var 16 år:  
 
”- Absolut första gången jag fick i mig så var jag på en fest och drack någon grogg och jag 
minns så väl hur jag satt där och bara aah… Nackhåren reste sig och jag bara - vad är det 
som händer, och då hade jag fått spetsat i min grogg och det var ju himmelriket! Jag fick 
självförtroende, jag vågade prata… Det var himmelriket alltså. Och sen gick det fort för jag 
ville ju ha mera. Och då så kändes det faktiskt som att komma hem, det är skrämmande alltså 
men jag fungerade, jag blev lugn och lite mer fokuserad och snällare mot mamma och pappa, 
ja det är jättekonstigt alltså. Så det är klart att jag tyckte det var som att komma hem.” 
(Kvinna C)   
 
Kvinnan i ovanstående citat ska nu i vuxen ålder påbörja en utredning eftersom det finns 
aningar om ADHD. 
 
 
En av männen beskriver en revolt mot en ”idyll som sprack” och att hans beteende då blev 
som en flykt då han vid flertalet tillfällen rymde hemifrån. Han blev så småningom placerad 
på en ungdomsvårdsskola där han beskriver att det fanns mycket droger. Han säger att han var 
nyfiken men att det även kan ha varit grupptrycket från kompisarna som gjorde att han 
provade drogen och beskriver det även som att ”alla tog droger”. Första gången han provade 
röka hasch var han 12 år och upplevde då mest illamående. Efter att ha provat igen upplevde 
han att han att han mådde jättebra och att han blev lycklig och han fortsatte röka hasch under 
några år. Efter ytterligare några år provade han amfetamin och beskriver den känslan på 
följande sätt:  
 
 
”- Jag blev uppåt och kung över hela världen, blev kall, kände ingenting och kunde göra vad 
jag ville. Orkade vara igång dygnet runt”.( Man F) 
 
 
För två av männen började alkoholkonsumtionen eskalera lite senare i livet och gemensamt 
för dem båda är att det eskalerade efter att ett äktenskap/förhållande hade upphört. En av 
dessa män tror att hans alkoholism har en genetisk koppling då en av hans föräldrar var 
alkoholist. Han beskriver att han drack sig berusad av alkohol första gången efter 20 års ålder. 
Han beskriver hans konsumtion som restriktivt fram till 40 års ålder men att det ökade bruket 
sedan kom smygande och att han ”tänjde på gränserna”. Han berättar att han i den vevan hade 
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ett kärleksförhållande som havererade samt att han var arbetslös i ett år innan han ficka ett 
nytt jobb. Vidare beskriver han känslan av berusningen som behaglig.    
Den andra mannen beskriver att alkohol har varit en naturlig del i hans familj under 
uppväxten och att han själv drack sig berusad första gången i de sena tonåren. Att 
konsumtionen av alkohol senare eskalerade tror han beror på att han hade gått med en 
depression i många år. Han tror att depressionen bottnade i de misstag som han gjort i sina 
tidigare äktenskap där han beskriver att han mycket ofta var otrogen och att han inte kunnat 
”tackla” de bitarna. Han berättar även att han blev sexuellt utnyttjad som barn och tror att 
otroheterna berodde på hans snedvridna syn på relationer. I hans sista äktenskap blev han 
lämnad för en annan och det var då alkoholkonsumtionen ökade:  
 
 
”- Jag började dricka mer efter äktenskapet kraschade och sedan depressionen och så 
började man medicinera depressionen med alkohol och då blev depressionen ännu 
djävligare… och ännu mer ”medicinering”…( Man E) 
 
En man som har växt upp med missbrukande föräldrar beskriver hur han alltid vetat att han 
skulle prova droger en dag eftersom nästan alla i hans omgivning höll på med droger. Han 
berättar att han minns alkohol och andra droger från sin barndom och ända sedan han kunde 
tänka, se och prata. Han tror att sättet han levde på och hur personer i hans omgivning levde 
samt att han inte mådde bra psykiskt påverkade hans val. Han beskriver det som att det fanns 
ett beroende till droger innan han ens hade börjat ta droger själv. Han beskriver även att han 
upplevde ångest redan som liten och hur amfetaminet senare gav honom en frihetskänsla och 
gjorde att han mådde bra.   
 
 

9.2 Insikten och förnekelsen 
 
Flera av informanterna beskriver att när de med tiden började inse att de hade utvecklat ett 
drogberoende skedde en förnekelse av detta. En av kvinnorna berättar hur hon drack sig 
berusad efter att hon hade lagt sina barn om kvällarna och att hon ofta var bakfull på 
morgnarna. Den första som påpekade att hon var alkoholist var hennes dotter och hon säger 
att hon häpnades över hennes uttalande. Sedan kom anmärkningar från andra håll och hon 
beskriver att hon bara tyckte att det inte fanns någon sanning i deras påpekanden och att hon 
ansåg att hon måste få unna sig någonting. Med tiden började hennes drickande urarta och 
hon började inse hur det stod till. I och med att alkoholkonsumtionen eskalerade kom även 
lögnerna och hon beskriver hur hon började stjäla alkohol av sina anhöriga och gömma 
flaskor runt om i hemmet. En annan kvinna beskriver hur hon i takt med hennes drogberoende 
ökade intalade sig själv att hon ”behövde” de flesta preparat som hon tog. Hon beskriver hur 
hennes moral försvann i takt med att hennes drogkonsumtion ökade och hur hon isolerade sig 
och blev destruktiv mot sig själv. Trots detta ansåg hon inte att hennes drogmissbruk var 
omfattande utan istället började hon ”förhandla” med sig själv om att hon behövde drogerna 
för att ”fungera”:   
 
”- … då började jag ju förhandla med mig själv, subutex behöver jag bara för att fungera och  
bensodiazepiner för att hålla nere ångesten och hasch för att sova och så där… Så egentligen 
var det bara när jag tog amfetamin som jag knarkade, jag resonerade så”.( Kvinna D)   
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En av männen beskriver att i och med att hans alkoholkonsumtion ökade och när han började 
förstå att han kanske var beroende så var ”det locket på”. När han blev ifrågasatt på sitt jobb 
så förnekade han deras påståenden och tror att det berodde på att han inte hade ”nått sin 
botten” då. Han beskriver hur han senare upplevde en ångest när han senare insåg och erkände 
att han hade problem med alkoholen. Då blev alkoholen det som skulle lindra hans ångest 
men ledde istället till att konsumtionen ökade ytterligare:  
 
 
”- … det går ju fan inte att dricka när jag väl erkänt att jag har problem då blir det så 
helvetes mycket ångest så då super man på den också för att dölja allting… och då kommer 
man fan knappt ihåg dagen före. Det har varit skitläskigt att det blivit så explosivt”. (Man E)  
 
 
 
En annan man berättar att han hade insett att han hade ett alkoholmissbruk och att han i och 
med ett utvecklingssamtal på sitt arbete bestämde sig för att berätta för sin chef. När han väl 
erkänt sitt problem för chefen började han ångra det han sagt och försökte minimera 
problemet. Han berättar att hans chef då inte godtog hans bortförklaringar utan gick vidare för 
att ge honom den hjälp han kunde tänkas behöva. Vidare uttrycker han en evig tacksamhet 
gentemot sin chef för hennes agerande. Det framgår även hur ett destruktivt beteende kan 
uppstå i och med att missbruket ökar. En kvinna beskriver hur hon ramlat, knäckt revben, 
slagit bakhuvudet och brutit handleden utan att hon uppsökt sjukvården, istället fortsatte hon 
dricka alkohol. Hon berättar även hur enormt negativt alkoholen påverkar hennes mående när 
hon dricker. Trots detta lidande har hennes drickande fortsatt:  
 
”- Man mår så dåligt, det är som att hela själen, det är som att hela kroppen håller på att gå 
sönder liksom… Det är en fruktansvärd plåga. Och sen dricker man igen…” (Kvinna A)  
   
 
En av männen av beskriver hur han som ung revolterade och satte sig på tvären mot de sociala 
myndigheterna och menar nu i efterhand att det egentligen kanske var hans ”rop på hjälp”.  
En av kvinnorna beskriver hur hon sjönk djupare och djupare in i alkoholmissbruket och trots 
att anhöriga i hennes omgivning ville hjälpa henne så tog hon inte emot någon hjälp till en 
början. När hennes kropp till slut sade ifrån blev hon mottaglig för en förändring och säger att 
hon då verkligen ropade efter hjälp.  
 
 

9.3 Moderskapet  
 
Något som skiljer i intervjuerna mellan kvinnorna och männen är att de kvinnor som är 
mödrar ofta pratar om sina barn. De kom själva in på samtalen kring barnen och talar om dem 
genomgående genom intervjuerna. Av de män som har barn nämndes barnen endast en gång 
under intervjun och då var det inte i samband med drogen/drogerna. Av de tre kvinnor som är 
mödrar hade två av dem inte börjat utveckla ett drogberoende före graviditeten utan det 
skedde senare under barnens uppväxt. Den tredje kvinnan hade redan utvecklat ett 
drogberoende när hon väntade sitt första barn men slutade med drogerna i och med 
graviditeten. Samtliga mödrar uttrycker många gånger starka känslor av skam och skuld i sitt 
val av droger framför barnen. Samtidigt uttrycker de sin maktlöshet inför drogen/drogerna och 
en förtvivlan över att välja bort sina barn. 
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”- Det blir viktigare än allt annat, det är det som är så äckligt sjukt! Så mycket som jag älskar 
barnen och inte har jag kunnat sluta dricka för att göra dem glada och nöjda, nä, det går 
inte, jag sviker och sviker!” (Kvinna A) 
 
 
En annan kvinna berättar om hur skulden och skammen stod i vägen för att välja sina barn 
istället för alkoholen. Hon beskriver när hennes vuxna dotter en gång kom hem till henne: 
 
”- … hon skulle hämta hem mig till sig men jag satt med ölburken och valde ölburken istället 
för att följa med henne för jag klarade alltså inte de här känslorna: skammen, skulden… Om 
du tänker vilken makt alkoholen har. Alltså jag sitter med ölburken och mina barn bönar och 
ber och jag kan inte titta, jag bara aah… alltså maktlös! Alltså väljer den där djävla ölburken 
istället för barnen”.  (Kvinna B)  
 
  
En av kvinnorna berättar om hur hon slutade använda droger när hon födde sitt första barn 
och om hur lycklig hon var hur säker hon kände sig i sin mammaroll. Efter en tid tog hon och 
pappan till barnet återfall. Med tiden eskalerade hennes missbruk och hon berättar att hon till 
slut inte klarade av att hämta sitt barn på dagis och hur hon heller inte klarade av att ringa till 
personalen på dagis och berätta att hon inte skulle komma. Hon beskriver hur drogerna 
stänger av känslorna men vad hon kände när hennes dotter skulle bli fosterhemsplacerad:  
 
”- Hon hade inte farit illa, inte misshandel men vad heter det, emotionellt… Hon hade fått 
mat och rena kläder och var på dagis på dagarna men emotionellt är man absolut inte 
lämplig som mor att fara… absolut man har ju inga känslor, nej usch vad hemskt. Så det 
resulterade i… det är fruktansvärt och där dog jag alltså, det dog en del av mig för det blev 
så att hon blev omhändertagen och hon blev placerad… ”(Kvinna C) 
 
 
 
Ett ökande missbruk leder ofta till att närstående står hjälplösa vid sidan om och inte kan 
påverka situationen. Det handlar främst om en person är villig och mottaglig för att få hjälp 
med sitt missbruk. De som drabbas hårdast är barnen. De äldre barnen kan uttrycka sina 
känslor, ta ställning och eventuellt ta avstånd från föräldern. Ett litet barn är dock i en mer 
utsatt situation. En kvinna beskriver när hennes missbruk eskalerade och om hur barnen så 
småningom valde att flytta till pappan i stället: 
 
”- Det var ju tack vare alkoholen. Så då flyttade X till pappa och det var en jobbig, jobbig 
period. När jag packade hans kläder så drack jag för det var så… Packa sitt eget barns 
kläder så jag drack ju det kommer jag alltid att komma ihåg. Jag kan inte komma ihåg så 
mycket jag ville dränka känslorna då så jag packade och grät… ” (Kvinna B)  
 
 
Om barnen till en missbrukande förälder är mycket ungt kan det själv inte försöka påverka 
situationen. I stället kan socialtjänsten bli involverad och i värsta fall kan det leda till att 
barnet blir omhändertaget och fosterhemsplacerad. En av kvinnorna berättar om hur hon som 
ung mamma var med om en utredning som ledde till att hennes barn blev fosterhemsplacerad. 
Barnets pappa satt vid det tillfället i fängelset och var därför inte närvarande. Efter beslutet 
om fosterhemsplacering av barnet beskriver hon hur hon släppte taget om allting:   
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”- När det här hände så rämnade min värld och barnets pappas givetvis. Det var så 
fruktansvärt. Han åkte in på kåken eller hur det var och det minns jag, att jag var ensam i det 
här. Jag fick sitta vid sånt här bord… och utredning och ung var jag, ja men alltså… Och 
skammen! Sitt eget barn alltså, välja droger istället! ... då släppte jag, släppte lägenheten och 
bara åkte in till stan och knarkade, knarkade och knarkade…” (Kvinna C) 
 
 
En av kvinnorna talar om sina barnbarn och hoppas att hon ska klara av att hålla sig nykter 
efter behandlingens avslut så att hon ska få njuta med dem. Hon beskriver alkoholen som en 
fiende som nästan alltid vinner: 
 
”- Alkoholen blir ju som en fiende, det blir som satan själv. Jag är ju kristen och jag vet ju hur 
vi blir frestade alla människor av det onda och det onda är som starkare än det goda så det 
onda vinner ofta. Det är ju det, när man blir alkoholist då är man ju så svag.”  (Kvinna A).  
 
Att vara moder och missbrukare framstår som oerhört smärtsamt för ovanstående informanter. 
De nämner barnen genomgående genom intervjuerna och i samband med dem kommer 
känslorna av skam och skuld ofta till uttryck. De nämner även att de under pågående 
behandling bearbetar de svåraste känslorna som berör barnen. Trots att det kan ta tid att få 
tillbaka barnens förtroende ser de ändå ett hopp om en ljus framtid tillsammans med dem efter 
avslutad behandling.  
 

9.4 Att möta omgivningen 
 
I och med att en person utvecklar ett drogmissbruk är det vanligt att en kontakt med 
socialtjänsten upprättas. Kontakten kan handla om ansökan om försörjningsstöd och/eller en 
utredning kring drogmissbruket. I vissa fall, då en person med missbruksproblematik har barn, 
kan det även handla om utredningar kring barnet och eventuell fosterhemsplacering. När det 
gäller socialtjänsten är det endast en man som inte har haft någon kontakt med dem. De övriga 
sju informanterna har på olika sätt haft kontakt med socialtjänsten i och med sitt missbruk. 
Samtliga informanter, som haft eller har kontakt med socialtjänsten, upplever det övervägande 
positivt. I de flesta fall har informanterna erfarenhet av en eller några få socialsekreterare. En 
av kvinnorna är övervägande positiv men anser att de som arbetar med missbruk inom 
socialtjänsten borde få vara ute på fälten för att få erfara mer än bara teoretisk kunskap. Hon 
säger även att hon som kvinna upplever mycket press på sig och att det därför tar längre tid 
för kvinnor att söka missbruksbehandling:  
 
”- Jag kan tycka att de som har med missbruk att göra ska vara ute på fältet under sin 
praktik, dom måste vara med för det går inte genom en bok. För man är så förtvivlad, man är 
så liten när man kommer och fylld med skam och man ljuger. Jag har känt mig rädd att 
berätta men om man visste att man inte behövde vara det, om de sa: ”Vad du än säger så 
kommer jag inte slå ner på dig…” om man bara fick de där orden så skulle det inte behöva ta 
så djävla lång tid, för det är därför det tar så lång tid för kvinnor att söka behandling. För vi 
har mycket större press på oss!” (Kvinna C) 
 
 
En av männen berättar att han tidigare hade ett myndighetsförakt och att han upplevde att 
socialtjänsten ínte ville honom väl. Det bottnade bland annat i att socialtjänsten ställde vissa 
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krav på honom för att han skulle kunna få bistånd. Nu i efterhand kan han förstå deras 
agerande och se på saken ur ett annat perspektiv: 
 
”- Då kände jag att de bara ville mig illa men nu idag förstår jag att de bara gör sitt jobb och 
förhoppningsvis vill de mig väl men då var det något annat, bara förakt”.( Man F)  
 
 
Samma man beskriver den kontakt han idag har med sin socialsekreterare på 
missbruksenheten som förvånansvärt och mycket bra både när det gäller bemötande och 
stödet från henne.  
 
En av kvinnorna uttryckte att hon upplevde en skillnad i bemötandet från socialtjänsten när 
det gäller kvinna och man. När hon jämförde med sin förre detta man så upplevde hon att det 
ställdes det mindre krav på honom och att han även hade fått mer hjälp av dem än vad hon har 
fått. Hon tyckte även att hon som kvinna och mamma jämförde sig med en kvinnlig 
socialsekreterare:   
 
”- Jag kan tycka att det är tuffare att vara kvinna och det är mycket svårare för mig som 
kvinna att möta en kvinnlig socialsekreterare och erkänna, hon sitter med barn och jag sitter 
med barn, man jämför. Och den man som är far till mina barn har fått ett annat bemötande 
absolut! Han har fått mycket mer hjälp han blir `duttinuttad ´ja, alltså genom socialtjänsten, 
där kan jag uppleva lite skillnad. Jag hör all hjälp han få som jag aldrig ens har blivit 
tillfrågad. Jag har aldrig blivit skjutsad på en rättegång eller nån som kommer hem och lär 
mig laga mat eller baka, gud vet allt… De förlåter fortare och lättare och kräver inte lika 
mycket av honom. Sen om det bara är han men jag tror nog man till kvinna…”. (Kvinna C)  
  
 
Överlag anser informanterna att socialtjänsten ger ett stöd om de själva är redo att ta itu med 
sitt drogmissbruk. Framförallt handlar det om att själv ha en insikt i problemet och en vilja till 
förändring. Samtliga informanter, utom en, har valt att gå in i missbruksbehandling med hjälp 
av socialtjänsten. Samtliga informanter upplever även att de själva kunnat påverka vilken 
missbruksbehandlingsform de skulle genomgå.  
 
När det gäller bemötandet från andra myndigheter, familj och anhöriga berättar två av 
kvinnorna att under den tid som de drogar tar deras familjer totalt avstånd. De andra två 
kvinnorna berättar att deras syskon och barn är medberoende och att de har försökt att  
hjälpa men att de inte har orkat i längden. Två av kvinnorna har bra erfarenhet från sina 
arbetsplatser. De anser att de har fått positivt bemötande när de berättade om sina 
drogproblem och upplever att de då fick stöd från sina arbetsgivare. En annan kvinna 
beskriver hur hon brukade komma drogad till arbetsförmedlingen och hur hon ljög om sitt 
beroende i flera år. När hon sedan var ärlig och berättade för arbetsförmedlaren fick hon ett 
positivt bemötande: 
 
”- På arbetsförmedlingen var jag ärlig, det blev så enkelt, jag hade hållit på och ljuga i flera 
år och kommit dit drogad. Jag måste säga att hon var kompetent och mänsklig. Är man ärlig 
är det svårt att inte få ett vackert bemötande”. (Kvinna C) 
 
En av kvinnorna beskriver hur hon vid ett tillfälle var på vuxenpsykiatrin på avgiftning av 
drogerna och hur hon upplevde att personalen där inte hade någon kunskap om drogmissbruk. 
Hon beskriver även sina upplevelser av polisens bemötande. Hon upplevde att polisen hade 
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många fördomar och att de inte trodde på henne. Här skildrar hon sina upplevelser av deras 
bemötande:  
 
”- Det var väldigt jobbigt på psykiatrin, där inne höll vi narkomaner och alkoholister ihop för 
det kändes som att personalen såg ner på oss. Jag kände som att det stod skrivet `knarkare´ i 
pannan liksom… Det fanns en personal som jag tydde mig till men annars var det så taskig 
attityd där inne, det var det. Det var känslan att man var behandlad som luft… Jag tyckte det 
var jättejobbigt. Hos polisen var det mycket fördomar som att ”knarkare ljuger” så det 
spelade ingen roll om man talade sanning liksom… ”(Kvinna D)  
 
 
Det är flera informanter som nämner ärlighet och vikten av att våga var ärlig mot sig själv och 
andra. De menar att ärligheten har lett till att de fått ett positivt bemötande och ett stöd från 
dem som de öppnat sig för.  
 
När det gäller männens upplevelser beskriver två att de dragit sig undan sina familjer, vänner 
och anhöriga när de använder sina droger. Däremot säger de att när de haft uppehåll från 
drogerna har de känt stort stöd från dem. En annan man beskriver när han beslutade sig för att 
berätta om sina problem och sitt beslut om missbruksbehandling för sina arbetskamrater. Han 
säger att han ville vara ärlig inför dem och att bemötandet blev positivt men han säger även att 
det återstår att se hur det blir när hans behandling är avslutad: 
 
”-Det jag hade mest bekymmer med att åka hit var vad jag skulle säga på jobbet… Och kom 
fram till att jag måste berätta det. Jag beslutade att ta upp det i små grupper och satt mig ner 
och berättade och det funkade jättebra. De flesta visade att de var väldigt förvånade men det 
fanns en hel del som… de hade nog känt eller förstått. Så när den pusselbiten föll på plats då 
var det inga problem för mig att åka hit… Bemötandet var bra. Men när jag kommer hem 
kommer nästa fas... Alla vill en inte väl och jag är beredd att det kan bli någon form av annat 
sätt av bemötande men jag tror att jag är ganska välrustad för det…” (Man H)  
 
 
När det handlar om det övriga samhället och deras värderingar och insatser gentemot 
människor med missbruksproblematik finns det vissa skillnader i kvinnornas och männens 
tankar kring detta. Samtliga manliga informanter säger att om de menar allvar och vill 
förändra sin situation så finns det hjälp att få. En av männen upplever att han blivit kränkt av 
polisen och kriminalvården då han umgåtts i mc-kretsar. Han tycker dock att samhället borde 
vara mer konsekvent men att de ser till den enskilde individen. Han anser även att 
byråkraterna i staden inte har så mycket kunskaper om missbruk: 
 
”- Jag tycker samhället borde vara mer konsekvent… Sätta gränser, ändå ser de nog till den 
enskilde individen även till missbrukaren om dom då själv vill, vill de kan de få stöd. De 
verkar göra sitt jobb efter de förutsättningar de har. Men byråkraterna på stadshuset har ju 
inte så mycket erfarenhet så att säga. Men de kan ju slussa vidare och så… vill man så kan 
man få stöd”. . (Man F)    
 
En kvinna tror och hoppas att samhällets attityder är bättre idag än förr. Hon menar även att 
droger numera förekommer i alla samhällsklasser. En annan kvinna ansåg att det är förfärligt 
att missbruks- och beroendeenheten, där avgiftning sker, är stängt en period under sommaren. 
Hon menar att människor även behöver ha tillgång till enheten under sommaren. En kvinna 
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ansåg att det ibland tar för lång tid innan hjälp ges till en drogmissbrukare och att en del inte 
ser hur svårt det kan vara att komma ur sitt beroende:  
 
”- det vill på att gå för långt… Att man får hjälp när man nästan kryper. Det finns de som 
säger `Ryck upp dig, nog klarar du det här´. Men det går inte att rycka upp sig, det sitter inte 
där. Många som jag känner, anhöriga har sagt `skärp dig´ Kanske att de verkligen skulle 
sätta sig och snacka med en, men det är inte så lätt…”(Kvinna A)  
 
 

9.5 Könets betydelse i missbruket 
 
 
Då frågan om könets betydelse i missbruk kom på tal ansåg samtliga informanter att det finns 
en skillnad i samhällets och omgivningens attityder och förhållningssätt. Flera av 
informanterna talar även om att männen är mer ”synliga” än kvinnorna, att det är vanligare att 
männen är ”ute i samhället” i och med sitt drogmissbruk.  
 
Samtliga kvinnor ansåg att det är svårare för en kvinna att vara drogmissbrukare än vad det är 
för en man. Kvinnorna pratade även om att de anses sämre, är mer utsatta och mindre värda 
än männen. De uttryckte även deras känslor av skuld och skam. En av kvinnorna uttryckte 
även att hon märkte och kände av omgivningens uppfattning:   
 
”-Jo nog är det mer skam om en kvinna super. En karl kan vara på puben och vara bra full.  
men som kvinna tänker man usch… Jo, nog tycker dom att det är som otäckt. Jag känner det, 
jag märker det.” (Kvinna A). 
 
 
Något annat som de kvinnliga informanter delade uppfattning om var att det är värre att vara 
kvinna och dessutom mamma och missbrukare. De menade att om en man missbrukar droger 
och har barn så värderas det annorlunda. Dock ansåg de kvinnliga informanterna att det inte 
borde vara någon skillnad mellan könen om både mamman och pappan är drogmissbrukare. 
En av kvinnorna uttrycker det följande sätt:  
 
”- … på något sätt är man alltid sämre när man är kvinna och att vara narkoman och kvinna 
det är fan ingen vinstlott alltså, det är riktigt illa. Jag tycker liksom när man pratat med 
läkare, nu har jag inga barn men jag har haft styvbarn men att man förväntas att… Det är 
som att den där modersinstinkten ska överväga beroendet men det gör ju inte det... Det är på 
nåt sätt samma sak om du har en mamma, pappa och ett barn och pappan sticker är det inte 
så många som reagerar men om mamman sticker och lämnar barnet hos pappan så är det ju 
fruktansvärt och på nåt vis tycker jag att det är likadant…”. (Kvinna D) 
 
En av kvinnorna, som även är mamma, menar att det är mycket mer accepterat för en man att 
tala om sitt alkoholbruk än för en kvinna. Hon menar att männen är ”tuffare” och mer öppet 
kan berätta om sina alkoholvanor utan att det anses som konstigt. Om däremot en kvinna 
skulle berätta samma sak blir de genast nervärderade i andras ögon. Vidare säger hon att det i 
dagens samhälle är mer skuld- och skamfyllt att vara mamma och alkoholist än pappa och 
alkoholist:   
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”- En kvinna som är alkoholist är inte värd så mycket som en karl. En karl kan ju dricka det 
gör ingenting men en kvinna och mamma, hur i helvete kan hon dricka? Hon har ju ansvar, 
det är så… Samhället värderar dem olika, fast det är samma sak mamma, pappa. Men det är 
så i dagens samhälle. Mamma och alkoholist det är mer skam än en karl fast det är fel att 
tänka så, det är ju samma sak men alltså jag har den känslan. Och jag har mycket skuld och 
skam för det, kvinna, mamma, det är så… Karlarna är tuffa och kan skratta och säga ”jag tog 
nån öl under helgen” om jag skulle komma och säga… inte är det samma hej och hå… nä, 
”va’ fan dricker hon den där kärringen” men om en karl, jaha han har haft kul”. (Kvinna B) 
 
 
En annan kvinna som också har barn talar om att kvinnan och modern är i en mer utsatt 
position. Även hon menar att det är mer accepterat om en man som har barn missbrukar 
droger än om en kvinna som har barn gör det:   
 
”- Jag tror man är mer utsatt som kvinna för det är modern, ja, jag tror det. Det är lite mer 
okey att vara man och ha alkoholproblem eller andra missbruksproblem… ja jag tror det. 
Och särskilt om man har barn, det är värre att vara mamma och missbrukare än pappa och 
missbrukare. Mm-mm…”(Kvinna C) 
 
 
När det gäller männens syn på könets betydelse i missbruket har de liknande inställning som 
kvinnorna. De ansåg att kvinnorna ”måste” ha det svårare i missbrukskretsar och även i 
samhället i övrigt då det gäller attityder och värderingar. En av männen menar att kvinnors 
och mäns lika handlingar kan värderas totalt olika av omgivningen. Han talar även om att 
kvinnor i missbrukskretsar ofta utnyttjas och att de blir beroende av en man för att få tillgång 
till vissa saker:   
 
”- jag tror kvinnan har det mycket svårare, hon måste tänka sig för mycket mer. En kille som 
strular runt med en massa tjejer, då är det är en merit, en tjej som strular runt med en massa 
killar, då är hon ett luder. Ungefär så. Samhället är mer dömande mot kvinnor, kvinnor måste 
ha det mycket svårare… De är känsligare, utnyttjas… både av missbrukare och poliser och 
allt möjligt, det har jag själv sett med egna ögon. De är ofta i beroendeställning till nån karl 
som de hänger ihop med, hon kanske inte vill vara med honom men är det för han kanske har 
tjackpåsen eller lägenheten eller… det är en erfarenhet som jag själv sett… tyvärr… Nog är 
man hellre man i missbrukarkretsar än kvinna. (Man F).     
 
 
Samma man talar om att det ofta är männen som bestämmer i missbrukarkretsen. Han har 
själv erfarenhet av hur kvinnor ofta är i beroendeställning och hur de på så vis erbjuder allt 
möjligt för att få tillgång till drogen:  
 
”- I min krets är det mest snubbar som sitter med och bestämmer och styr och donar va’, men 
tjejerna blir behandlade väl i alla fall, givetvis. Eftersom jag har hållit på och sälja har man 
ju sett ett och annat själv, de kommer och erbjuder än det ena än det andra… Ibland har man 
gett dom, här ta det här… ”( Man F) 
 
 
En annan man är övertygad om att människor i samhället har en mer nervärderad syn på 
kvinnor än på männen. Han tror att det handlar om moderskapet och hur kvinnor ”bör” vara. 
Vidare talar han om att det kan bero på att det ett medfött sätt att tänka hos människor. Han 
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säger även att han själv, vid närmare eftertanke, har en inställning om att det är mer skamligt 
om en kvinna missbrukar än en man. Han är dock lite förvånad över hans egen inställning och 
menar att kvinnor känner av samhällets värderingar:    
 
”- Absolut ser folk ner mer på en kvinna än en man, jag vet inte vad det är för fenomen bland 
folk generellt, det är väl någon form av nedärvt, vad ska jag säga… kvinnor tar hand om sina 
barn, en kvinna som förlorar sina barn det är ju liksom det sämsta tror jag många folk tänker. 
Jag tror att samhället ser betydligt mer negativt på kvinnor än män, varför kan man bara 
spekulera i, det kan vara nedärvt, det kan vara som att ” du duger inte ens till att vara 
morsa”. … Jag kan nog själv vågar jag erkänna titta lite grand på… det är lite märkligt nu 
när jag börjar tänka på det… att man tänker så… Jag tror nånstans så känner tjejer det här 
och det måste ju vara en oerhörd skam…” (Man H)  
 
 
Ytterligare en man talar om att acceptansen i samhället är större gentemot missbrukande män 
än missbrukande kvinnor. Än en gång framkommer kvinnans roll som moder: 
 
” – Jag tror att det är svårare för samhället att acceptera att en kvinna är alkohoslit än en 
man. Jag vet inte vad det är som styr där… Det är väl mer tabu kanske och att det är därför 
det blir såna reaktioner från samhället… De är ju mammor och familjens… de som håller 
samman och allting sånt där…( Man E) 
 
 
När det handlar om att komma ur sitt drogmissbruk tror en av männen att det är lättare för en 
man än för en kvinna att sluta använda droger. Han tror att detta bottnar i att män är ”starkare” 
än kvinnor och att det därmed är ovanligt med en man som beklagar sig och visar känslor. 
Hans säger även att han inte är van att killar visar känslor och att det har med hans uppfostran 
att göra. Han beskriver det på följande sätt:  
 
”- Det ska ju vara lättare för en kille att sluta med precis allt som jag ser det så tycker jag att 
en kille ska vara stark och väldigt stark som människa, jag menar för mig är det väldigt 
konstigt om en kille sitter och klagar att de mår dåligt och så där, du vet visa känslor och så 
där. Då blir jag förvånad, sån uppfostran har jag fått… Jag tror det är mycket enklare för en 
kille att sluta med droger och missbruk än vad det är för en tjej som är beroende, de är inte 
lika starka som en kille. Jag tror att en kille ska vara starkare än en tjej i alla fall…( Man G)  
 
 
Andra skillnader som informanterna talade om är att män med drogmissbruk oftare syns ute i 
samhället. Vidare ansåg både kvinnorna och männen att kvinnor därmed oftare döljer sitt 
drogmissbruk och att det tar längre tid för dem att söka hjälp för att ta sig ur sitt missbruk. En 
av kvinnorna ansåg även att männen är svagare psykiskt och att de därför inte orkar kämpa 
lika mycket som kvinnorna. Något annat som flera informanter nämner är kvinnans och 
mannens olika ”roller” i missbruket. Det framkommer att det finns en uppfattning om att det 
är vanligare med kriminalitet bland männen i missbruket:  
 
”- Många lever ju ihop med en man som kanske ofta är… drar in pengar på ett visst sätt, 
kriminellt genom brottslighet… det är väl därför det sitter fler män på kåken, ja, mer våld 
bland männen… Det är nog ganska vanligt att män slår men det är inte alla män som slår… 
Jag har levt med två som har gjort det och där kan man ju fråga sig varför jag har det… ”.   
(Kvinna C) 
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En anan kvinna talar också om att männen ofta begår brott medan kvinnan många gånger blir 
i en beroendeställning till mannen. Hon talar även om misshandel som vanligt förekommande 
och om kvinnans underordnade position:   
 
”- Jag har ju mest varit i narkotikavärlden men där är det ju ändå ofta männen som begår de 
största brotten och kvinnorna blir som på ett annat sätt, man blir ju ofta väldigt beroende av 
den man hänger ihop med, så jag vet inte om männen har en mer … aggressiv roll eller… Det 
är jättevanligt med misshandel, man hör nästan från alla att de har varit i relationer där 
männen blir elaka och att man låter sig trampas på för man tycker nästan att man förtjänar 
det… ”. (Kvinna D)    
 
 
En av männen berättar om en skillnad mellan könen där männen ofta är kriminella och 
kvinnorna prostituerar sig. Han talar även om fler misslyckade självmordsförsök bland 
kvinnorna och hur de av dessa orsaker är i underläge i förhållande till männen. Han berättar 
även att han blivit mycket upprörd när han bevittnat mäns utnyttjande av kvinnor och hur han 
då gripit in till kvinnornas försvar:   
 
”- Den första skillnaden är att männen gör brott för sina pengar och kvinnor säljer sig ofta 
och där kommer de i underläge direkt. Kvinnor måste behaga alla möjliga… ja, allt möjligt. 
Kvinnor skär sig och försöker ta livet av sig ofta men de lyckas inte för de är så blödiga 
samtidigt. Om en man ska ta livet av sig, pang, medan en kvinna kanske tar några tabletter 
och så överlever hon och mår ännu sämre och känner sig ännu mer betydelselös och oviktig 
och känner sig som något en katt har släpat in… Nu vet jag inte hur de tänker men nåt sånt… 
Och det utnyttjar usla ormar till karlar… Vad jag blir förbannad när jag tänker på det. Det 
har jag sett med egna ögon och jag har varit med om att ta med sådana karlar ut i skogen…”.   
(ManF) 
 
 
Samma man berättar att missbrukskretsen är mycket mansdominerad och att det är mycket 
vanligt med kvinnor som far illa på grund av männen. Han berättar även om att det är många 
kvinnor som kommit till honom för att be om hjälp:  
 
”- Så här hur de blir hanterade, vet du hur många gånger jag har fått ställa upp för tjejer fast 
jag inte varit ihop med dem. Och killar som kommit in på kåken och suttit inne för det som de 
gjort mot kvinnor. Och många kvinnor som kommit och bett om hjälp, massor under årens 
lopp. Och jag för mitt eget själsvärde har varit tvungen att göra något… Tyvärr är läget så i 
den världen. Det finns dock vissa kvinnor som har ”skinn på näsan” men överlag är kvinnan 
undsatt, tyvärr… Det är mansdominerat hela missbrukssvängen det är bara så. Kvinnan är 
väl den svagare parten, sälja sitt kön eller göra vad som helst för att få vara i en lägenhet…”.  
(Man F) 
 
 
Ovanstående berättelser tyder på att det finns skillnader i kvinnors och mäns missbruk. Det 
blir även tydligt att kvinnorna och männen ofta har olika ”roller” i missbruket och i 
missbrukskretsar där kvinnan nästan alltid är i underläge. Dessa uppfattningar delade både 
kvinnorna och männen.   
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9.6 Kvinna respektive man i missbruksbehandling 
 
Det finns skillnader i erfarenheterna av missbruksbehandling bland informanterna. Tre av 
männen är inskrivna för behandling första gången, tre kvinnor är på sin andra behandling,  
en annan kvinna är på behandling för tredje gången medan en man genomgår sin femte 
missbruksbehandling. Av de informanter som har erfarenhet av tidigare missbruksbehandling      
har några haft långa uppehåll från drogerna efter behandlingen men har sedan, efter 
varierande tid, tagit återfall. Några av informanterna har dock ganska snabbt tagit återfall  
och således börjat bruka drogen/drogerna igen. Flera av informanterna uttrycker en 
tacksamhet över att ha fått gå in i ytterligare en missbruksbehandling.  
 
Det som nämns upprepade gånger är den egna insikten om att ett drogmissmissbruk föreligger 
och att det är avgörande för att vara mottaglig för en missbruksbehandling eller inte. En man 
beskriver hur han vid sitt första behandlingstillfälle inte själv ville sluta använda droger utan 
endast genomgick behandlingen för att undgå ett fängelsestraff. Senare när han själv insett att 
han var drogberoende och ville sluta beskriver han det som mycket svårt men hur det med 
tiden blir lättare: 
 
”- Jag gjorde 6 månader men samtidigt höll jag på att sälja droger… och när jag muckade 
tände jag på direkt. Jag ville bara komma ifrån fängelset, jag ville inte sluta… Men sen då 
när jag började göra en behandling för att jag ville lägga ner, det var tungt, fruktansvärt 
tungt, mentalt, skam skuld och ångest, allt det där… Men sedan efter några månader i 
behandling då börjar det släppa allt det där och då mår man kanonbra… ”.  (Man F) 
 
En av kvinnorna beskriver hur hennes väninna en gång ville att hon skulle genomgå en 
missbruksbehandling och hur hon gick med på detta. När hon ser tillbaka på den tiden tror 
hon att det främst handlade om att göra sin väninna nöjd och att hon inte gjorde det för sin 
egen skull:  
 
”- … jag gjorde den behandlingen men jag tror att jag gjorde den för hennes skull för jag 
gled igenom 5 veckor och kan inte komma ihåg så mycket, jag tror jag bara gled igenom, det 
är min förklaring. Det gav inte mig så mycket för jag gjorde det för hennes skull inte för min! 
För jag förstod ju inte ännu då heller vart jag var på väg…”. (Kvinna D) 
 
 
Flera av informanterna talar om vikten av att inse att ett beroende existerar. Att få en insikt i 
den rådande situationen och erkänna att det finns en maktlöshet inför drogen är något som 
flera nämner som grundläggande i missbruksbehandlingen. En av männen beskriver vikten av 
att få insikt i beroendet och hur det kan bli möjligt genom att se på konsekvenserna av 
drogmissbruket: 
 
”- Först och främst måste man inse att man är beroende genom att kolla på sina 
konsekvenser, se allt man försakat, plus och minus av det som har varit bakåt och vad man 
har blivit… Det är det absolut viktigaste, hur det har blivit och varför, ibland kanske det inte 
finns något varför men ser man konsekvenserna då har man ett varför till slut”. (Man F).  
 
 
Något annat som flera av informanterna nämner som viktiga inslag i missbruksbehandling är 
tiden och vikten av den drogfria tiden. Det är flera som hävdar att några veckor inte är 
tillräcklig tid till att hinna arbeta med sig själv och bearbeta sina upplevelser. Tiden emellan 
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de olika gruppsamtalen och aktiviteterna nämns även som relevant till egen reflektion och till 
att ”vara med sig själv” dock anser de flesta att det inte bör finnas för mycket oplanerad tid. 
Många talar även om gruppsamtalen som mycket väsentliga, att få tala om det som känns 
svårt, samt värdet av att få feedback från andra personer i gruppen. De menar också att det är 
viktigt att våga be om hjälp och att alltid ha tillgång till någon att prata med. Att få kunskap 
om vad som händer i hjärnan i och med ett missbruk omtalas även som viktigt. När det gäller 
individuella samtal anser majoriteten att det är tillräckligt med det som de för närvarande har, 
ungefär en gång i veckan. Det är endast en man som säger att han skulle vilja ha fler 
individuella samtal. Dock anser informanterna att det alltid ska finnas möjlighet att få tillgång 
till fler individuella samtal vid eventuella behov. De beskriver att behoven kan variera 
eftersom missbruksbehandlingen beskrivs som en process där vissa dagar känns tyngre och 
svårare än andra. Något annat som nämns som betydelsefullt i behandlingen är en skicklig och 
professionell terapeut. Ytterligare betydelsefulla faktorer som nämns är rutiner, anpassningen 
till regler samt eget ansvar och tillit från personalen. Det som även nämns som viktigt när 
behandlingen är avslutad är att finna nya fritidintressen samt att skapa ett nätverk av icke 
drogberoende vänner. 
 
 
Några av informanterna har även erfarenhet av missbruksenhetens öppenvård. Några av dem 
har gått i individuella samtal genom öppenvården. Två av informanterna har besökt 
öppenvården några dagar i veckan för att göra utandningsprov samt ta antabus. En av 
kvinnorna berättar att hon under en period gick i öppenvården för att ta antabus mot sitt 
alkoholmissbruk. Hon beskriver att hon direkt efter att hon tagit sin antabus gick in på 
toaletten och kräktes upp den. Efter ett tag blev hon dock påkommen och hon menar att den 
enda hon egentligen lurade var henne själv. En av männen beskriver att det inte räckte med 
besöken på öppenvården för honom och hur han fortsatte dricka trots sina besök där.  
Han säger att han kunde styra sin konsumtion och på så sätt kombinera drickandet med 
utandningsproverna. Han säger dock att detta fick honom att inse hur mycket alkoholen styrde 
hans liv: 
 
”- Då fick jag veta hur stark drogen var över sommaren… Jag har varit och blåst 3 dagar i 
veckan men jag har druckit under tiden. Jag vet hur mycket jag kan dricka för att… Det är 
livsfarligt, jag känner att det där hade jag kunnat hålla på med hur länge som helst. Gått 
ifrån öppenvården till bolaget i stort sett…” (Man E)   
 
 
Flera av informanterna säger att det inte slutar i och med att de kommer ut från sin 
missbruksbehandling utan att det snarare är då arbetet börjar. Samtliga informanter talar om 
eftervården som otroligt betydelsefull och vikten av att ha en sysselsättning efter avslutad 
missbruksbehandling. En av männen beskriver det på följande sätt: 
 
”- … jag måste ha något att göra när jag kommer ut härifrån annars kommer jag att börja 
supa igen efter 1 månad eller 2, det är inte något jag tror utan något jag vet, tyvärr, och då 
kan jag jobba emot det. Att vara drogfri handlar mycket om sysselsättning!”.( Man E)  
 
 
Missbruksbehandlingens eftervård kan vara olika länge men består ofta av kontakt med  
någon personal från behandlingshemmen någon dag per vecka. I vissa fall ingår även 
uppföljningsmöten i eftervården och de sker då tillsammans med andra personer som varit 
under behandling. Det är flera av informanterna som framhåller vikten av AA (Anonyma 
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alkoholister) och NA (Anonyma narkomaner) mötena. De menar att det är en av 
förutsättningarna att få hjälp med att avstå från droger. En av kvinnorna berättar det är just 
mötena som kommer att hjälpa henne att hålla sig drogfri. Hon menar att det är så lätt att falla 
tillbaka till drogerna igen och att hon därför behöver påminnas varje dag: 
 
”- Idag vet jag att det kommer att bli min räddning. För det är en sak med behandling och 
eftervård men sen är det slut och då ska man stå där. Man behöver påminna sig varje dag! 
Varje dag kommer jag at behöva påminna mig, det är så hårfint…”.(Kvinna C)  
 
 
När det handlar om att kvinnor och män är åtskilda i sin i missbruksbehandling anser samtliga 
informanter att det har en viss betydelse. Detta bottnar sig i att både kvinnorna och männen 
anser att det finns skillnader i kvinnor och mäns missbruk och att de därför bär med sig olika 
erfarenheter. Några av informanterna anser emellertid att det inte behöver vara helt strikt när 
det exempelvis gäller umgänge vid måltider och vid övriga aktiviteter. Dock är samtliga 
kvinnor överrens om att samtalsgrupperna/terapigrupperna skall vara separata för kvinnor och 
män. Två av männen anser att samtalsgrupperna kunde vara både enskilda men att de med 
tiden även kunde vara blandade grupper med både kvinnor och män. En av männen menar att 
det handlar mycket om ”könsroller” och att sättet att prata blir annorlunda om kvinnor och 
män är tillsammans. Båda männen anser dock att det finns något att lära av en blandad grupp. 
De beskriver det på följande sätt: 
 
”- jag tycker att kvinnor och män ska vara både tillsammans och skilda för det blir olika 
nivåer på diskussionerna i grupperna… Bara vokabulärerna när män pratar när en kvinna är 
i rummet. Alltså det är väldigt mycket uppbyggt på olika roller… väldigt mycket. För min del 
känner jag att för att nå in till mig själv så måste jag ju kunna bryta ner den rollen som jag 
har i de olika situationerna... I en mansgrupp skulle jag nog… vara på ett sätt om man 
säger… kanske lite grabbigare eller vad man ska säga… Det blir lite råare ton och man visar 
inte lika stort hänsyn… tror jag… (Man E) 
 
 
”- jag tror det är positivt i början tills själva kapitulationen har kommit och de har fått lasta 
ur sig det värsta… Senare tror jag det kunde vara mixat för att få en annan syn på det hela, 
kvinnor märker något på mig som inte män märker som då skulle vara till gagn för mig och 
även för dem. (Man F)   
 
 
Trots att en av männen ville ha blandade grupper med både kvinnor och män har han 
förståelse för renodlade kvinnogrupper. Han menar att kvinnorna har känsliga områden att 
beröra som härrör från deras missbruk och att det anlägger skuld hos kvinnorna. Han anser 
dock att även han som man har försakat mycket i och med sitt missbruk:   
 
”- jag tycker att det var bättre när det var blandat. Men om det är bra för kvinnorna som det 
är med kvinnogrupp och mansgrupp så är det ju helt okej. Jag tror att det är kvinnorna själv 
som velat det för det kan inte vara lätt att sitta och säga ”jag har sålt mitt kön för en påse” 
och sådana grejer, det måste vara en kraftig skam där. Men jag har inte sålt mitt kön, jag är 
inte hora men vad har jag gjort? Jag har sålt hela mitt liv i stort sett.”.( Man F)   
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En av männen menar att det kunde finnas risk för att utveckla känslor för en kvinna om 
behandlingen var blandad. Han menade att det skulle kunna leda till en distraktion som skulle 
resultera i att hans behandling misslyckades. En annan man ansåg att det var självklart att 
kvinnor och män hade separata gruppsamtal. Hans uppfattning var att det var hårdare jargong 
i mansgruppen medan kvinnogruppen talade mer om känslor. Utifrån hans egen erfarenhet 
anser han att kvinnor och män har olika problem i och med sitt missbruk och att de därför bör 
vara åtskilda i missbruksbehandlingen:  
 
”- Om vi pratar utifrån det jag har sett så är min absoluta uppfattning att kvinnor far mer illa 
så är det… det finns ju absolut en poäng att de är åtskilda i sin behandling. Jag tror tjejers 
problematik är annorlunda än killars, du har ju det här, den sexuella biten… förmodligen har 
väl allihop råkat ut för den biten på ett eller annat negativt sätt som är kopplat till droger, det 
har nog kanske inte männen på samma sätt.… Så blandade grupper kan jag inte ens 
tänka…”. (Man H)   
 
 
Samtliga kvinnor var överrens om att kvinnogrupper är nödvändiga och även en förutsättning 
för att de ska kunna beröra de innersta och svåraste känslorna. Två av kvinnorna menar att det 
skulle vara väldigt svårt att prata inför män då de bär på erfarenheter som har med män att 
göra. De anser även att männen är ”tuffare” och att de känner sig tryggare i en kvinnogrupp:  
 
”- Vi är ju… Vi har lite olika… Männen dom är mer för att ta för sig. Vi kvinnor kan ha blivit 
våldtagna, vi kan ha blivit utnyttjade av män och... Man är som tryggare med kvinnor, jag 
tycker det”. (Kvinna A) 
 
”- Jag tror inte man skulle våga öppna sig så mycket som man gör, inte för karlar. Det har 
varit mycket karlar i mitt liv och det kan ju vara nåt sånt, jag har lättare med kvinnor just nu. 
Gruppratet är separat, jag tycker det är super, super, karlar för sig och kvinnor för sig.. För 
karlar är ju tuffare, de visar inte känslor så mycket som vi, jag tror inte det… Karlar är 
tuffare karlar emellan. (Kvinna B)  
 
 
En av kvinnorna tror att många kvinnor som är i missbruksbehandling har låg självkänsla och 
har haft en man som dominerat. För henne var det avgörande att det var kvinnobehandling:  
 
”- … missbruket kan ha sett ut på många olika sätt men man hamnar i samma misär och 
trampar på sig själv och jag tror att de flesta kvinnor som kommer hit har väldigt låg 
självkänsla och är vana att bli styrda av männen… Nä, jag skulle aldrig vilja fara på en 
mixad… För mig var det avgörande liksom att det var kvinnobehandling…( Kvinna D) 
 
 
Kvinnan i ovanstående citat talar om även att många kvinnor som kommer i behandling har 
relationsproblem och sämre erfarenheter av män. Hon talar även om att de ofta kan ha varit i 
en beroendeställning till en man. En annan aspekt som hon berör är att många kvinnor inte har 
umgåtts så mycket med andra kvinnor och att det därför finns en osäkerhet i den typen av 
relation:    
 
”- Jag tror de flesta som kommer hit har relationsproblem också, att man söker sig till fel 
man. Jag tror det är jätteviktigt att ha kvinnogrupp för jag menar det är mycket som jag inte 
skulle kunna berätta om det är karlar i rummet, mycket så här sexuellt, kanske att man gått 
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med på saker för att jag vill ha hans påse med knark eller jag vill ha… och man gör liksom 
övergrepp mot sig själv och just att var öppen och gråta, jag tror att man behöver det. De 
flesta kvinnor som kommer hit är ju livrädda för at ha kvinnliga vänner för att i missbruket är 
det mest män och många har ju mest hänt med män när de har knarkat eller druckit och 
många är ju jätterädda för kvinnliga relationer, att man ska dömas eller att man ska bli 
rivaler och allt det där. Så jag tror det är jättebra träning… (Kvinna D)  
 
 
En annan kvinna ser bara fördelar med åtskilda gruppsamtal. Hon talar också om relationen 
till andra kvinnor och om en rivalitet som ofta finns mellan kvinnor i missbrukskretsar. Vidare 
menar att det därför är en bra övning att vara tillsammans med andra kvinnor. Hon beskriver 
även att det finns ett behov att arbeta med relationer gentemot männen och att det handlar om 
att förändra något hos sig själv:  
 
”- … det är mycket i vårt missbruk och ja mycket ofta, nästan alltid, så har vi på ett eller 
annat sätt haft relationer till män i vårt missbruk och behöver jobba med dom bitarna. För 
det är inte nåt som jag bara ska lägga på männen för det är vi själva som måste förändras 
men jag tror det är svårt att prata om allting när männen är med. Och sen tror jag att vi 
kvinnor inte heller umgås på ett sunt sätt ute och vi är ofta konkurrenter ute och hotfulla inför 
varandra, inte mot varandra, men vi upplever alla kvinnor som ett hot… jag var livrädd när 
jag kom hit, oj vad jobbigt, för jag hade mycket killkompisar, det är ju bra träning också att 
våga umgås med andra kvinnor. Jag tycker bara det finns fördelar med att kvinnor och män 
är åtskilda i gruppsamtalen”.  (Kvinna C)   
 
 
Samtliga informanter uttryckte en tacksamhet för att de fick genomgå behandling för sitt 
missbruk. Flera av informanterna, som tidigare genomgått missbruksbehandling, uttryckte 
även tacksamhet över att få ”ytterligare en chans” Utöver detta var de tillfredsställda med den 
nuvarande behandlingen. Även om vägen ur ett missbruk är en lång och svår process menade 
majoriteten att det handlar om att ta en dag i sänder. En av kvinnorna uttryckte sin tacksamhet 
genomgående genom intervjun:  
 
”- Det finns inte ord att beskriva vad jag känner, vad den här behandlingen har gett mig. Jag 
trodde aldrig att jag skulle må så här bra och veta mycket vad som händer med min kropp… 
Det känns som att jag har fått nån miljonvinst, så känns det. Jag känner hopp och jag känner 
glädje… till barnen. Jag har fått tillbaka ett liv!”. (Kvinna B)  
 
 
Att genomgå en missbruksbehandling kan ses som en krävande uppgift där det handlar om att 
hela tiden arbeta med sig själv. Vid erfarenhet av tidigare missbruksbehandling har flera av 
informanterna beskrivit behandlingstillfällena olika beroende på vad syftet har varit med deras 
behandling. Sammantaget verkar det således vara den egna motivationen som är avgörande 
för om en person är mottaglig för en missbruksbehandling eller inte. Det som först och främst 
är avgörande för att motivation ska infinna sig är dock en insikt i problemet.  
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Det till synes ”vanliga livet” kan bli eftertraktat när väl insikten har infunnit sig. Ett uttalande 
från en manlig informant, med lång erfarenhet av drogmissbruk och olika 
missbruksbehandlingar, får avsluta denna del i uppsatsen:   
 
 
”- jag har känt, jag har levt som i en dubbelvärld med fötterna i två läger, det har inte varit 
bra, jag har inte känt mig hel. Men nu har jag tagit ställning, jag anser att jag har tagit 
ställning fullt ut nu… Det känns så skönt! … Nu har jag fått smaka på det goda, ett vanligt 
liv”.  (Man F)   
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10. Avslutande diskussion
 
 
Denna studies syfte har varit att ur ett genusperspektiv undersöka kvinnors och mäns 
upplevelser av missbruk och missbruksbehandling för att utröna eventuella skillnader. Den 
bakomliggande problemställningen som beskrivits är att samhället är mer fördömande mot 
kvinnorna och deras missbruk vilket leder till att de utvecklar fler psykiska problem än 
männen. När det handlar om att beskriva kvinnors och mäns missbruk är det vanligt att 
kvinnor beskrivs som offer och traumatiserade samt de som blir utsatta för övergrepp. Vidare 
tycks det råda uppfattningar om att kvinnor i missbruk saknar goda väninnerelationer. 
Männen beskrivs däremot ofta utifrån sitt missbruk, som langare, tjuv och bedragare men inte 
som den som utsätter kvinnan för övergrepp. Utifrån detta inriktas arbetet i 
missbruksbehandlingen av kvinnor och män på olika sätt. En annan problemställning är att 
kvinnor med missbruksproblematik upplevt att de har blivit bemötta på ett visst sätt av 
myndigheter just för at de var kvinnor. Socialtjänstens bemötande blev ännu tydligare när de 
jämförde sig med sina män. Personer som söker hjälp hos socialtjänsten har upplevt att 
personalen har en stereotyp bild av klienterna. Om de inte passade in i föreställningen hade de 
svårt att bli trodda. Ytterligare en problemställning handlar om missbruksbehandlingen. I 
anknytning till missbruksbehandling har kvinnor och män tämligen stora likheter i sina 
önskemål om behandlingen. Trots detta finns en inriktning mot femininitet och maskulinitet. 
Det som här anses väsentligt är att uppmärksamma inte bara olikheterna, utan även likheterna 
mellan könen. Människor är enskilda individer och därför är det inte säkert att könet alltid har 
betydelse när det gäller efterfrågad missbruksbehandling. Utifrån detta resonemang anser en 
del forskare att männens överordnade position bör problematiseras, inte minst i 
missbrukskretsar, då de är normen och har makten där i likhet med det övriga samhället. 
Enligt Hirdmans genussystem handlar detta om systemets ”lagar” där den ena åsyftar att 
kvinnligt och manligt inte bör blandas och den andra avser rangsystemet där mannen är 
normen.  
 
Utifrån ovanstående syfte och problemformulering har tre frågeställningar varit vägledande i 
studien. Dessa är följande: Hur ser vägen in i missbruket ut för kvinnorna respektive männen? 
Vilka upplevelser har kvinnorna och männen av bemötandet från socialtjänsten och samhället 
i övrigt? Vilka erfarenheter har kvinnorna och männen av missbrukarvård och vilka faktorer 
finner de betydelsefulla i missbruksbehandling?   
 
När det gäller vägen in i drogmissbruket har den sett tämligen olika ut för samtliga 
informanter. Sammantaget är det dock två begrepp som är centrala när det gäller själva syftet i 
det tidiga användandet drogen. För flera informanter handlar det om en flykt från något. 
De beskriver att de flytt från olika företeelser i sitt liv och in i något annat. Det som nämnts 
som olika flyktorsaker är bl.a. ångest, depressioner och upplevelsen av att inte kunna hantera 
jobbiga situationer och påfrestande känslor. De ”flyktplatser” som nämnts är bl.a. relationer, 
projekt och sedermera drogen/drogerna. För sex av informanterna var detta fallet. Det är dock 
bara tre av dessa informanter som själva nämner ordet flykt i intervjuerna. En av kvinnorna 
benämner inte flykten i sig, dock talar hon om alla krav som hon upplevt fanns på henne och 
hur alkoholen då blev hennes sätt att varva ner och ”unna sig något”. Detta kan således ses 
som en flykt från en påfrestande vardag. En av männen som inte heller nämner flykt som en 
orsak till ett utvecklat missbruk talar istället om att alkoholen eskalerade i och med skilsmässa 
och depression. Då alkoholen vid denna tidpunkt fungerade som självmedicinering kan även 
detta beteende tolkas som en flykt. En annan man beskriver sin barndom som ångestfylld och 
hur amfetaminet fick honom att må bra. Trots att inte informanten själv nämner det så finns 
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det återigen en benägenhet till flykt. Det flyktmässiga beteendet kan knytas an till Goldbergs 
resonemang kring alkoholens syften då informanternas avsikter med drogen i några fall varit 
att dämpa ångest och att lindra oro. Ett flyktmässigt beteende kan även fästas vid syftet att 
dölja känslor. När det gäller narkotika nämner Goldberg den destruktiva delen i 
narkotikabruket som bl.a. leder till bortsuddande av känslor. Denna del i narkotikabruket kan 
också ses som en flykt. När det gäller lustupplevelsen i att använda narkotika beskriver en 
kvinna hennes enorma känsla när hon första gången provade amfetamin. Hon beskrev att det 
var som att ”komma hem”. Denna del nämner Goldberg som ett argument i lustupplevelsen 
för att vilja ha mer. Vidare beskriver kvinnan hur hennes koncentration ökade och hur hon 
kände sig lugn. Goldberg nämner även dessa syften men en annan skillnad i sammanhanget är 
att det finns aningar om att kvinnan i fråga har ADHD och ska därför utredas kring det. När 
det gäller ADHD har centralstimulerande läkemedel den paradoxala effekten att 
överaktiviteten minskar och koncentrationsförmågan förbättras.  
 
Den säregna uppväxten är något som Goldberg nämner och som kan ha betydelse för en 
individs utveckling av missbruksproblem. Dock är det svårt att avgöra vad som anses som 
säreget och det som även borde ha betydelse är individens egen upplevelse av detta. Det är 
dock flera av informanterna som talar om en sträng uppfostran och om en rädsla och ångest 
från deras barndom. Det Goldberg nämner som individen som objekt handlar om en individs 
omöjlighet att påverka det denne föds in i, t.ex. en given familj. Det kan däremot komma att 
påverka individens livserfarenheter oerhört mycket. Goldberg menar dock att människan till 
viss del är ett subjekt och därmed har ett visst handlingsutrymme vilket kan påverka hur 
individen handlar och att det är livserfarenheterna som påverkar valet av handlande. Det är 
fyra av informanterna som växt upp med föräldrar som mer eller mindreregelbundet använt 
någon form av drog/droger. Om detta har påverkat deras val är givetvis omöjligt att svara på 
dock nämner en av dessa informanter att han alltid vetat att han skulle börja använda droger 
medan en kvinna säger att hennes intresse för droger alltid varit stort. När det gäller vägen in i 
missbruket och genus är det svårt att urskilja några skillnader mellan könen. Då både 
kvinnorna och männen talade om flykten och känslan av drogens effekter är de 
bakomliggande orsakerna till användandet tämligen lika.  
 
Det som däremot visar på en tydlig skillnad är föräldraskapet i missbruket där det är mödrarna 
som genomgående talar om sina barn. Holms tankegångar kring modrande, som innebär det 
kvinnor gör när de tar hand om barn, talar för att en stor del av moderskapet snarare är kultur 
än natur. Vidare anser Holm att kvinnan inte är mer lämpad än mannen att vårda barnet. 
Moderns upplevda kontakt under graviditeten och efter förlossningen bestämmer inte alltid 
det modrande som följer efteråt. Trots att mödrarna i studien har vårdat sina barn under 
barnens uppväxt i varierande tid har de ändå så småningom valt drogen framför barnen.  
En av mödrarna beskrev tiden efter förlossningen som ljuvlig och hur även hur säker hon 
kände sig i sin ”mammaroll”. Trots detta återgick till drogmissbruket efter några år. De andra 
kvinnorna talar om hur barnen tog allt mer avstånd och för en av kvinnorna valde hennes barn 
med tiden att bo hos sin pappa. Holm resonerar kring hur mödrar är rent biologiskt och menar 
att det är en sak, hur de bör vara är en annan och vad de sedan gör är ytterligare något annat. 
Tre av kvinnorna i studien är mödrar, de vet vad de bör göra för att vara en god mor, men de 
valde att göra något annat, de valde drogerna istället. I detta sammanhang är det samhällets 
normer som föreskrivit mödrarna om hur de bör vara. Holm menar att det är när någon bryter 
mot en norm som ett fördömande sker. Samtliga mödrar i studien talar, i samband med 
barnen, om känslorna av skuld och skam. Skuld kan, i min tolkning, härröra från det någon 
gör d.v.s. hur en individ handlar. Skam kan däremot uppstå ur individens upplevelse av sig 
själv. Mödrarna i studien ser således sig själva som missbrukande mammor som svikit sina 
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barn och därmed inte rättat sig efter samhällets normer. Tillika är de, enligt Becker, en 
avvikande grupp som pekats ut av utomstående personer eftersom de har brutit mot givna 
gruppregler. Becker menar dock att perspektivet ”avvikare” kan skilja sig åt mellan personer 
och i vissa fall godtar en individ inte ”stämpeln” som avvikare. De manliga informanterna 
talade även om moderns centrala plats för barnet. Med mödrarnas egna berättelser om sina 
upplevelser samt de manliga informanternas åsikter om moderskapet tillskrivs kvinnorna 
således en avvikaridentitet. Här kan även en koppling dras till Hirdmans genussystem som 
betonar föreställningarna om kvinnligt respektive manligt, särhållandet av platser, sysslor och 
egenskaper samt arbetsfördelningen mellan könen. Även här finns föreställningar bland 
informanterna hur en kvinna/moder bör vara. Majoriteten av informanterna nämnde även att 
det inte anses som lika ”dåligt” om en far överger sina barn.     
 
 
Familjen och anhöriga drabbas givetvis när en person utvecklat ett drogmissbruk. Några av 
informanterna pratar om ”medberoende” vilket innebär att en person är engagerad och 
involverad i någons missbruk. Överlag tog familj och anhöriga avstånd i och med 
informanternas drogmissbruk men de beskriver att de under deras ”rena” perioder upplever 
stöd från dem. Några av informanterna har haft att göra med arbetsgivare under sitt 
drogmissbruk, det finns även positiva erfarenheter från dem. Enligt informanterna handlar det 
främst om att vara ärlig. När det handlar om omgivningens bemötande ansåg samtliga 
informanter att de blivit väl bemötta av socialtjänsten i stort. Dock ansåg en kvinna att det 
fanns en skillnad i hur hennes före detta man blivit bemött i jämförelse med henne själv. Hon 
menade att han i större utsträckning fått hjälp med olika saker som att exempelvis lära sig 
baka och laga mat. Till denna beskrivning kan Hirdmans genussystem sammanföras då det 
exempelvis gäller arbetsdelningen mellan könen. En kvinna förväntas kanske kunna baka och 
laga mat medan mannen måste ”läras” in i detta. Samma kvinna beskriver hur hon jämförde 
sig med de kvinnliga socialsekreterarna och kände sig skamfylld vilket kan bottna i de 
föreställningar om hur en kvinna bör vara. Vidare bekräftar det även Ravndals 
forskningssammanställning om att kvinnor i större utsträckning känner sig skamfyllda över 
missbruket samt att de erbjuds mindre socialt stöd än männen.  En annan parallell kring dessa 
föreställningar kan dras till en annan kvinnas upplevelser om det fördömande hon upplevt hos 
flera personaler på psykiatrin där hon kände sig betecknad som ”knarkare”. Enligt Becker 
påverkar detta självbilden då människor sätter ”etiketter” på andra vilket i sin tur kan leda till 
den självuppfyllande profetian.  
 
Samtliga informanter var överrens om att det var ”fulare” och värre att en kvinna missbrukar 
droger än en man. Här talade informanterna om samhällets attityder och värderingar och 
några nämner även att det kan vara nedärvt. Några av informanterna talar även om att 
missbrukande män är mer ”synliga” i samhället i förhållande till kvinnorna. Det finns såldes 
stora genusskillnader i hur kvinnliga och manliga missbrukare betraktas. Om detta har sin 
grund i det nedärvda, att mannen är normen, eller om det handlar om att männen syns mer och 
därmed inte betraktas som något sällsynt är oklart. Dock kan det vara en blandning av de två 
exemplen. Det som även framkom kring genusskillnader i drogmissbruket är kvinnors 
underläge i missbrukskretsar. I denna krets verkar det, enligt samtliga informanters utsagor, 
vara mannen som är normen. Några beskriver även mannen som ”tuffare” och den som begår 
brott för sina pengar. Kvinnorna beskrivs i stället vara i en beroendeställning till mannen och i 
ett underläge. Kvinnornas beskrivna underläge kan här knytas till Goldbergs resonemang 
kring ”att få ritningarna att stämma”. Detta innebär att individer med missbruksproblematik 
har lärt sig genom tidigare livserfarenheter att personer stöter bort dem och/eller försöker 
bestämma över dem. Vidare väljer de att inte se sitt eget deltagande i det som händer utan ser 
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sig således som objekt. Huruvida det är mannens högre rangordning, kvinnans uppfattning om 
sig själv som objekt eller en sammanblandning av de två som gör att kvinnor i 
missbrukskretsar många gånger är i underläge är en aspekt som tål att tänkas över. Det som 
även kännetecknar kvinnan och mannens ”roller” i missbrukskretsar är att mannen begår brott 
för sina pengar medan kvinnorna ofta prostituerar sig. Intervjuerna har synliggjort att ovan 
nämnda påstående är vanligt förekommande vilket bekräftar Ravndals forskning om mannens 
kriminalitet och kvinnornas prostitution. Med kvinnans beroendeställning till en man och 
hennes underläge i missbrukskretsar är det inte förvånande att det skulle uppstå en känsla av 
värdelöshet. Vidare påstår Ravndals forskning detsamma.  
 
När det gäller missbruksbehandling utifrån kvinnors och mäns upplevelser var åsikterna 
angående inslag i behandlingen tämligen lika. Det som nämns som betydelsefullt i 
missbruksbehandlingen är den drogfria tiden, tillgången till någon att prata med samt 
eftervården. Samtliga informanter menade att AA (Anonyma alkoholister) och NA (Anonyma 
narkomaner) mötena var väsentliga för att ha större chans till ett drogfritt liv. Det är således 
inte några synliga genusskillnader när det gäller inslag och faktorer i behandlingen. När det 
handlar om separata samtalsgrupper var informanternas åsikter relativt lika. Samtliga kvinnor 
såg de ”renodlade” kvinnogrupperna som en förutsättning för att kunna öppna upp sitt 
innersta och beröra de svåraste känslorna som härrörde från missbruket. Kvinnorna ansåg att 
det fanns många ämnen som de inte skulle tala öppet om inför männen. Samtliga män 
uttryckte sin förståelse för renodlade kvinnogrupper i och med kvinnans erfarenheter i 
drogmissbruket. Dock var det två män som ansåg att blandade samtalsgrupper skulle ge en 
annan nivå på diskussionerna. Om detta kopplas till Hirdmans ”lag” i genussystemet om att 
inte blanda kvinnligt och manligt framträder ett intressant perspektiv. Det är de manliga 
informanterna som här vill blanda det kvinnliga och det manliga för att ”lära” något av 
varandra. En av männen uttrycker även att män talar på ett annorlunda sätt när kvinnor är 
närvarande och att både kvinnor och män intar olika roller. Detta beskriver Hirdman som 
”idealtypsrelationen” som genuskontraktet inbegriper. Det finns således föreställningar om 
hur kvinnor och män ska vara mot varandra och detta innefattar även språket, hur de ska prata 
och med vilka ord.  
 
Det som de kvinnliga informanterna även nämnde var deras rädsla för att möta och relatera till 
andra kvinnor i missbruksbehandling. Som problemställningen visade finns en benägenhet att 
det fokuseras på att kvinnor har dåliga väninnerelationer, vilket synliggörs här. Några av de 
kvinnliga informanterna uttryckte ord som rivaler och konkurrenter när de talade om möten 
med andra kvinnor i missbruk. Än en gång kan paralleller dras till genussystemet och 
genuskontraktet där vissa ”regler” upprättats, i detta fall i missbrukskretsar. Sammantaget 
finns det både skillnader och likheter i kvinnors och mäns upplevelser av missbruk och 
missbruksbehandling vilket tyder på att det handlar mer om enskilda individer än om kvinnor 
och män. Det är dock tydligt att kvinnorna innehar en lägre position än männen. En kvinnlig 
informant nämnde dock att det är något hos henne som hon måste förändra. I likhet med det 
övriga samhället kräver förändringar medvetenhet och tid. I missbrukskretsar är det kanske 
främst kvinnan själv som måste förändra något. Detta är givetvis lättare sagt än gjort men 
kräver kanske framför allt att genussystemet och genuskontraktet uppluckras.  
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom det i dagsläget är få studier som specifikt berör det manliga perspektivet på 
drogmissbruk och missbruksbehandling är det något som skulle vara tillämpligt i framtida 
studier. Vidare skulle det vara intressant att belysa män som är fäder och deras upplevelser av 
fadersrollen i och med drogmissbruket. Hur påverkar faderskapet män med 
missbruksproblematik och i vilken utsträckning får männen möjlighet att fortsätta ha kontakt 
eller återuppta kontakten med sina barn under och efter en missbruksbehandling?  
 
Ytterligare något som skulle vara intressant att undersöka är hur gruppsamtalen för kvinnorna 
respektive männen i missbruksbehandling ter sig. I en sådan studie skulle deltagande 
observationer vara gångbart för att ta reda på eventuella skillnader. Hur förs samtalen i de 
olika grupperna och föreligger olika roller i respektive grupp?   
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Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 

 
 
• Kan du berätta om din bakgrund: ålder, uppväxtförhållanden o.s.v. 

 
• När och hur kom du första gången i kontakt med droger och hur kände du då? 

 
• Vad tror du påverkade att du provade drogen/drogerna? 

 
• Kan du beskriva när du förstod att du utvecklat ett drogberoende? 

 
 
Bemötande 
 

 
• Vilka erfarenheter har du av socialtjänsten, vilka kontakter har du haft med dem och 

varför?  
 
• Hur upplever du att du blivit bemött av socialtjänsten? 

 
• Hur upplever du bemötandet från omgivningen? Exempelvis från andra myndigheter, 

familj, anhöriga o.s.v.  
 
• Hur uppfattar du överlag samhällets värderingar och insatser gentemot människor med 

missbruksproblematik? 
 

• Vilken betydelse tror du det har att du är kvinna eller man i förhållande till 
omgivningens attityd och förhållningssätt? Kan du ge några exempel? 

 
 
Missbruksbehandling 

 
 
• Vilka erfarenheter har du av missbruksbehandling; första gången, antal 

behandlingstillfällen o.s.v.? 
 

• Vad är missbruksbehandling för dig? Kan du ge exempel på betydelsefulla faktorer i 
behandlingen. 

 
• Hur upplever du missbruksbehandlingen som du genomgått och/eller genomgår? 

 
• Tror du att det finns skillnader i kvinnors och mäns missbruk och i sådana fall på vilka 

sätt? 
 

• Vad anser du om att kvinnor och män ofta är åtskilda i sin behandling? 
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Förfrågan om medverkan i studie 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Helena Hansson och läser sista terminen på sociologiprogrammet vid 
Luleå tekniska universitet. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete i form av en 
studie där det insamlade materialet är avsett att användas vid författandet av 
min C-uppsats. Studiens syfte är att undersöka kvinnors och mäns drogmissbruk 
och missbruksbehandling ur ett genusperspektiv. Jag söker dig som vill dela 
med dig av dina upplevelser och erfarenheter. Det är helt frivilligt att medverka 
i studien och det sker utan ersättning. Om du väljer att delta kommer du vid ett 
tillfälle att intervjuas av mig. Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer att 
spelas in. Inspelningen kommer endast jag att lyssna till. De frågor jag kommer 
att ställa handlar om din bakgrund, dina upplevelser av omgivningens 
bemötande samt om dina erfarenheter av missbruksbehandling. De etiska 
övervägandena beaktas kontinuerligt under studiens gång vilket innebär att du 
garanteras full anonymitet och att du när som helst kan välja att avbryta din 
medverkan. Tid och plats för intervjun kan vi bestämma efter medgivet 
samtycke. Jag kommer att höra av mig inom de närmaste dagarna. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Helena Hansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44 


	1.2 Drogkonsumtion och genus 
	1.3 Problemformulering  
	 
	2. Syfte och frågeställningar 
	 
	 
	 
	3. Centrala begrepp 
	4. Disposition 
	 
	 
	 
	6. Teoretiska utgångspunkter  
	 
	6.1 Genussystemet 
	6.2 Modrande 
	6.3 Avvikande beteende 
	 
	6.4 Bruket av droger 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Metod 
	7.1 Urval 
	7.2 Avgränsning 
	7.3 Tillvägagångssätt 
	7.4 Etiska överväganden 
	7.5 Validitet och reliabilitet 

	 
	7.6 Bearbetning och analys 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9. Resultat och analys  
	9.1 Att välja drogen 
	9.2 Insikten och förnekelsen 
	9.3 Moderskapet  
	9.4 Att möta omgivningen 

	 
	9.5 Könets betydelse i missbruket 
	9.6 Kvinna respektive man i missbruksbehandling 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10. Avslutande diskussion 




